HU

2022

Különjelentés

03
Az 5G bevezetése az Unióban:
a hálózatok kiépítése késedelmes, egyes
biztonsági kérdések továbbra is megoldatlanok
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Összefoglaló
I A távközlési rendszerek „ötödik generációja”, vagyis az 5G, új globális vezeték nélküli

szabvány, amely a korábbiaknál sokkal nagyobb adatkapacitást és átviteli sebességet
biztosít. Az 5G-szolgáltatások alapvető fontosságúak az innovatív alkalmazások széles
köre számára, amelyek révén gazdaságaink számos ágazata átalakulhat, és javulhat a
polgárok mindennapi élete. Az 5G ezért stratégiai jelentőséggel bír az egységes piac
egésze szempontjából.

II A Bizottság a 2016. évi 5G cselekvési tervében azt a célt tűzte ki, hogy 2025-re a

városi területeken és a főbb közlekedési útvonalak mentén megszakítás nélküli 5Glefedettséget kell biztosítani. 2021 márciusában kibővítette a célkitűzést: 2030-ra
valamennyi lakott területre terjedjen ki az 5G-lefedettség.

III Bár az 5G számos növekedési lehetőséget hordoz magában, bizonyos

kockázatokkal is jár. Az 5G kiberbiztonságáról szóló 2019. évi ajánlásában a Bizottság
figyelmeztetett rá, hogy mivel számos kritikus szolgáltatás az 5G-hálózatoktól függ, a
széles körű zavarok különösen súlyos következményekkel járnának. A fenyegetések
határokon átnyúló jellege miatt ráadásul az egyik tagállam jelentős sebezhetősége
vagy az egyik tagállamban bekövetkező kiberbiztonsági esemény az Unió egészét
érintené. A bizottsági ajánlás egyik eredménye az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztár
(a továbbiakban: „az eszköztár”), amelyet 2020 januárjában fogadtak el.

IV Az 5G uniós szintű kiépítése összesen akár 400 milliárd euróba is kerülhet.

A 2014–2020-as időszakban az Unió több mint 4 milliárd euró értékben finanszírozott
5G-projekteket.

V Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság eredményesen támogatta-e a tagállamokat az 5G-

hálózatok kiépítésére és az 5G-re vonatkozó biztonsági aggályok összehangolt
kezelésére vonatkozó uniós célkitűzések elérésében. Mind az 5G-hálózatok
megvalósításával, mind a biztonságukkal kapcsolatos kérdéseket vizsgáltunk: 2020 az
előbbi tekintetében kulcsfontosságú év volt. Jelentésünk célja, hogy ismeretekkel és
ajánlásokkal szolgáljunk a biztonságos 5G-hálózatok valamennyi uniós országban,
időben történő kiépítése érdekében. Ellenőrzésünk elsősorban a Bizottságra irányult,
de megvizsgáltuk a tagállami hivatalok és más közreműködők szerepét is.

VI Ellenőrzésünk rámutatott, hogy késedelmek tapasztalhatók az 5G-hálózatok

tagállami bevezetése terén. 2020 végéig 23 tagállam indított kereskedelmi 5Gszolgáltatásokat, elérve azt a köztes célt, hogy legalább egy nagyvárosban legyen

5
5G-hozzáférés. A 2025. és 2030. évi uniós célkitűzések azonban nem minden tagállam
nemzeti 5G-stratégiájában vagy széles sávra vonatkozó tervében szerepelnek. Emellett
több országban még nem ültették át az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexet a
nemzeti jogba, és az 5G-frekvenciák kiosztása is késik. A frekvenciakiosztás késedelmei
különböző okoknak tulajdoníthatók: gyenge kereslet a mobilhálózat-üzemeltetők
részéről, határokon átnyúló koordinációs problémák a keleti határok mentén fekvő
nem uniós országokkal, az árverések elhalasztása a Covid19-járvány miatt, és
bizonytalanság arra nézve, hogyan kezeljék a biztonsági kérdéseket. A tagállamok
lemaradása az 5G megvalósításának terén kétségessé teszi az uniós célkitűzések
elérését. A Bizottság mind „kemény”, mind „puha” jogi kezdeményezések,
iránymutatás és az 5G-vel kapcsolatos kutatás finanszírozása révén támogatta a
tagállamokat a 2016. évi 5G cselekvési terv végrehajtásában. Nem határozta meg
azonban egyértelműen az 5G-szolgáltatások elvárt minőségét.

VII Az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztár stratégiai, technikai és támogatási

intézkedéseket határoz meg az 5G-hálózatokat érintő fenyegetések kezelésére, és
mindegyik intézkedés esetében meghatározza a szereplőket. Több intézkedés
foglalkozik az 5G-berendezések nagy kockázatú forgalmazóinak kérdésével. Az
eszköztárat a Bizottság és az Európai Tanács jóváhagyta. Az eszköztárban szereplő
kritériumok hasznos működési kerettel szolgálnak ahhoz, hogy a beszállítók kockázati
profiljának értékelése valamennyi tagállamban összehangolt módon történjen.
Ugyanakkor ennek az értékelésnek az elvégzése továbbra is nemzeti feladatkörben
marad. Az eszköztárat az 5G bevezetésének korai szakaszában fogadták el, de addigra
több mobilhálózat-üzemeltető már kiválasztotta a beszállítóit. Az eszköztár elfogadása
óta előrelépés történt az 5G-hálózatok biztonságának megerősítése terén, mivel a
tagállamok többsége korlátozásokat alkalmaz vagy készül alkalmazni a nagy kockázatú
forgalmazókra vonatkozóan. Ha az elkövetkező években a tagállamok az eszköztáron
alapuló jogszabályokat fogadnak el az 5G biztonságára nézve, az összehangoltabb
megközelítést eredményezhet a nagy kockázatú 5G-forgalmazókat illetően. Mivel
azonban az előterjesztett intézkedések egyike sem bír jogilag kötelező erővel, a
Bizottságnak nincs hatásköre ezek érvényre juttatására. Ezért továbbra is fennáll annak
a kockázata, hogy az eszköztár önmagában nem szavatolja, hogy a tagállamok
összehangolt módon kezeljék a hálózatbiztonsági szempontokat.

VIII A Bizottság már egy ideje foglalkozik az 5G-forgalmazóknak nyújtott külföldi

támogatások és azok biztonsági vonatkozásainak kérdéskörével. Arra nézve, hogy a
tagállamok hogyan kezelik a nagy kockázatú forgalmazók berendezéseinek az uniós
hálózatokból átmeneti időszak nélkül történő kivonása után az ezek helyettesítése
miatt a mobilhálózat-üzemeltetőknél esetlegesen felmerülő költségek kérdését, a
Bizottság nem rendelkezik elegendő információval.
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IX A következőket javasoljuk a Bizottságnak:
o

támogassa az 5G-hálózatok Unión belüli egyenletes és időben történő kiépítését;

o

mozdítsa elő, hogy a tagállamok összehangolják az 5G-vel kapcsolatos biztonságra
vonatkozó megközelítésüket;

o

kísérje figyelemmel a tagállamoknak az 5G-vel kapcsolatos biztonságra vonatkozó
hozzáállását, és mérje fel, hogyan befolyásolja ezek eltérő volta az egységes piac
eredményes működését.
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Bevezetés
Az 5G jellege és jelentősége

01 A távközlési rendszerek „ötödik generációja”, vagyis az 5G, új globális vezeték

nélküli szabvány, amely a 3G- és 4G-hálózatokhoz képest sokkal nagyobb
adatkapacitást és átviteli sebességet biztosít. Az 5G tartalmaz néhány olyan hálózati
elemet, amely a mobil és vezeték nélküli kommunikációs technológia korábbi
generációin alapul, de nem tekinthető e hálózatok fokozatos továbbfejlesztésének.
Univerzális, szupergyors széles sávú és alacsony késleltetésű összeköttetést biztosít az
egyéni felhasználók és a csatlakoztatott eszközök számára.

02 Az 5G minden eddiginél több eszközt fog összekötni a „dolgok internetén”.

2018 végén a becslések szerint világszerte 22 milliárd csatlakoztatott eszköz volt
használatban. Ez a szám 2030-ra az előrejelzések szerint mintegy 50 milliárdra fog
emelkedni 1, így az okostelefonoktól a konyhai készülékekig mindenre kiterjedő,
összekapcsolt eszközök kiterjedt hálózata jön létre. A globális adatfogyasztás a
2017. évi havi 12 exabájt mobil adatforgalomról 2 2030-ra várhatóan több mint
5000 exabájtra 3 fog emelkedni.

03 Az 5G-szolgáltatások alapvető fontosságúak az innovatív alkalmazások széles köre

számára, amelyek révén az uniós gazdaság számos ágazata átalakulhat, és javulhat a
polgárok mindennapi élete (lásd: 1. ábra). Egy, a Bizottság számára 2017-ben készített
tanulmány szerint az 5G bevezetéséből eredő haszon négy kulcsfontosságú stratégiai
ipari ágazatban (gépjárműipar, egészségügy, közlekedés és energetika) elérheti az évi
113 milliárd eurót 4. A tanulmány előrevetítette azt is, hogy az 5G megvalósítása
2,3 millió munkahelyet teremthet a tagállamokban. Egy 2021. évi tanulmány becslése
szerint 2021 és 2025 között az 5G-nek köszönhetően egybillió euróval nőhet az európai

1

Statista, Number of internet of things (IoT) connected devices worldwide in 2018, 2025 and
2030.

2

Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2017–2022,
2019. február.

3

ITU-R, IMT traffic estimates for the years 2020 to 2030.

4

Identification and quantification of key socio-economic data to support strategic planning for
the introduction of 5G in Europe, 2017. február.
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bruttó hazai termék (GDP), ami a gazdaság valamennyi ágazatát tekintve akár 20 millió
munkahely létrehozását vagy átalakítását is eredményezheti 5.

Szórakoztatóipar

e-egészségügy

Hordható
intelligens eszközök

Intelligens
parkolás

Intelligens
mobilitás

Ma még elképzelhetetlen alkalmazások
Elsőbbségadás

Intelligens
hálózatok

Háztartási automatizálás

Okosautó
Vízminőség

Okosház

Járművek közötti
kommunikáció

Biztonság és felügyelet
Közműkezelés

Forrás: Európai Bizottság.

Biztonsági aggályok

04 Az 5G számos növekedési lehetőséget rejt magában, ugyanakkor kockázatokkal is

jár (az 5G-ből adódó főbb lehetőségeket és kockázatokat az I. melléklet ismerteti). Az
egyik ilyen a biztonsági fenyegetések kockázata. A távközlési rendszerek mindig is ki
voltak téve a kibertámadás kockázatának (lásd: II. melléklet) 6. Az 5G-t érintő biztonsági
kérdések különösen jelentősek, mivel az 5G nagyobb támadási felületet kínál, mint a
3G vagy 4G távközlési rendszerek – a technológia jellege miatt és különösen azért,
mert az 5G erősen szoftverfüggő 7.

05 Mivel az 5G-hálózatok várhatóan a szolgáltatások és alkalmazások széles körének

gerincét fogják képezni, e hálózatok rendelkezésre állása jelentős nemzeti és uniós
biztonsági kihívássá válik. Ha hackerek jutnak be egy 5G-hálózatba, akkor
veszélyeztethetik annak alapvető funkcióit, megzavarhatják a szolgáltatásokat vagy
átvehetik az ellenőrzést kritikus infrastruktúrák (például az elektromos hálózatok)
5

Accenture Strategy, The Impact of 5G on the European Economy, 2021. február.

6

02/2019. áttekintés: Az eredményes uniós kiberbiztonsági politika előtt álló kihívások
(tájékoztató); A Kapcsolattartó Bizottság 2020. évi ellenőrzési kompendiuma:
Kiberbiztonság az Európai Unióban és tagállamaiban; valamint az Európai Parlament
Kutatószolgálata – Európai Tudományos Médiaközpont.
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Kiberbiztonsági Együttműködési Csoport, EU coordinated risk assessment of the
cybersecurity of 5G networks, 2019.10.9., 3.4. pont

9
felett, amelyek az Unióban gyakran határokon átnyúló dimenzióval bírnak. Egyes
tanulmányok a kiberbűnözés világméretű gazdasági hatását akár évi 5000 milliárd
euróra teszik, ami a 2020. évi globális GDP 6%-ának felel meg 8.

06 Az 5G biztonságával kapcsolatos másik kihívást az jelenti, hogy az 5G-hálózatok

kiépítése és működtetése korlátozott számú forgalmazón múlik, az egyetlen
forgalmazótól való függés – különösen ha az a forgalmazó nagy kockázatúnak minősül
– pedig fokozza az ellátás esetleges megszakadásának való kitettséget, például ha a
forgalmazót befolyásolhatja valamely nem uniós ország. 2019-ben a tagállamok és az
uniós szervek képviselőiből álló Kiberbiztonsági Együttműködési Csoport rámutatott
annak kockázatára, hogy „ellenséges állami szereplők” könnyen bejuthatnak valamely
5G-hálózatba, akár kiemelt hozzáférés, akár a forgalmazóra gyakorolt nyomás, akár
nemzeti jogi előírásokra való hivatkozás révén 9 (lásd: 1. háttérmagyarázat). Az Unió
ilyen körülmények között kezdte meg az 5G biztonságára vonatkozó kezdeményezések
kidolgozását.

1. háttérmagyarázat
Biztonsági aggályok az 5G-vel kapcsolatos EU–Kína együttműködés
kapcsán
o

2015-ben az Unió közös nyilatkozatot írt alá Kínával az 5G-vel kapcsolatos
stratégiai együttműködésről, amelyben kötelezettséget vállaltak a
kölcsönösségre és a nyitottságra az 5G-hálózatok kutatásfinanszírozásához
való hozzáférés és a piacra jutás tekintetében 10.

o

2017-ben Kína nemzeti hírszerzési törvényt fogadott el, amely előírja, hogy
valamennyi kínai szervezetnek és polgárnak együtt kell működnie a nemzeti
hírszerzés terén, titoktartási biztosítékok mellett 11. Válaszul 2018-ban az
Egyesült Államok intézkedéseket hozott több kínai vállalat, köztük az 5G egyik
legfontosabb forgalmazója, a Huawei tevékenységének korlátozására.

8

Világgazdasági Fórum, Wild Wide Web – Consequences of Digital Fragmentation, 2021.

9

Kiberbiztonsági Együttműködési Csoport, EU coordinated risk assessment of the
cybersecurity of 5G networks, 2019.10.9.

10

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5715

11

Az Európai Parlament 2019. március 12-i állásfoglalása; a Kínai Népköztársaság nemzeti
hírszerzési törvényének 14. cikke. Angol fordítását lásd:
https://www.chinalawtranslate.com/en/national-intelligence-law-of-the-p-r-c-2017/

10

2019 márciusában az Európai Parlament is aggodalmát fejezte ki a kínai 5Gforgalmazókkal kapcsolatban, mert ezek származási országuk jogszabályai miatt
biztonsági kockázatot jelenthetnek az Unió számára.

07 A titoktartás és a magánélet védelme is kockán forog, mivel a távközlési

szolgáltatók az adatokat gyakran adatközpontokba szervezik ki. Az 5G kapcsán fennáll
annak a kockázata, hogy az adatokat 5G-forgalmazók Unión kívüli országokban
található berendezésein tárolják, amely országok jogi és adatvédelmi szintje eltér az
uniós szinttől.

Uniós szintű 5G-kezdeményezések

08 Az 5G-re és az 5G biztonságára vonatkozó szakpolitikai keret egyrészt jogilag

kötelező erejű „kemény jogból” (például rendeletekből) áll, amelynek érvényt lehet
szerezni, másrészt nem kötelező erejű „puha jogból” (ilyenek például a bizottsági
közlemények). A jogi és szakpolitikai keretet a III. melléklet ismerteti. A fő szakpolitikai
dokumentumokat és a fő célokat a 2. ábra mutatja be.
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2. ábra. Az 5G kiépítésével és biztonságával kapcsolatos főbb
szakpolitikai dokumentumok és fő célok

KIÉPÍTÉS

BIZTONSÁG

5G cselekvési terv
Az úttörő 5G sávok azonosítása

2016

Elektronikus Hírközlési Kódex

2018

2019

Úttörő 5G sávok odaítélése (2020 közepe/vége)

2020

Kiberbiztonsági irányelv

Az Európai Tanács következtetései (2019. jan.)
Ajánlás az 5G kiberbiztonságról (2019. márc.)
Uniós kockázatértékelés az 5G kiberbiztonságról
(2019. okt.)
Uniós 5G kiberbiztonsági eszköztár (2020. jan.)

(1)

Kereskedelmi 5G szolgáltatások tagállamonként
legalább egy városban (2020 vége) (2)
Digitális iránytű 2030-ig

2021

Megszakítás nélküli 5G lefedettség városi
területeken és a főbb közlekedési útvonalak
mentén 2025-ig (3)

2025

Javaslat a kiberbiztonsági irányelv
felülvizsgálatára (2020. dec.)

KEMÉNY JOG
PUHA JOG
2030-ig 5G-lefedettség minden lakott területen (4)

2030

CÉLOK
(1) Elektronikus kommunikációs kód;
(2), (3)

5G cselekvési terv;

(4) Digitális iránytű 2030-ig

Forrás: Európai Számvevőszék.

Szerepek és feladatok

09 Míg a technológia forgalmazóitól beszerzett, 5G-t alkalmazó berendezések

biztonságos bevezetéséért a mobilhálózat-üzemeltetők felelősek, a
nemzetbiztonságért pedig a tagállamok, addig az 5G-hálózat biztonsága mind az
egységes piac egésze, mind az Unió technológiai szuverenitása szempontjából
stratégiai jelentőségű kérdés 12. Következésképpen az 5G-hálózatok technikai és
12

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_12

12
biztonsági vonatkozásai tekintetében a Bizottság és az uniós ügynökségek támogatják
és koordinálják a tagállami fellépéseket.

10 Az 1. táblázat részletesebben is bemutatja az 5G-hálózatokkal kapcsolatos fő

szerepeket és felelősségi köröket.

1. táblázat. Szerepek és felelősségi körök

Úttörő 5G-sávok odaítélése és
kiosztása
Az 5G-re vonatkozó uniós politika
meghatározása
Az 5G-hálózatok kiépítése
Beruházás és finanszírozás
Nemzetbiztonság
Az 5G-hálózatok biztonsága
A tagállami fellépések támogatása és
koordinálása
Forrás: Európai Számvevőszék.

Bizottság és
uniós
ügynökségek

Tagállami
hatóságok

Mobilhálózatüzemeltetők és
5G-forgalmazók

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

Az 5G kiépítésének költsége és a kapcsolódó uniós pénzügyi
támogatás
Az 5G összes tagállamban történő kiépítésének összköltsége 400 milliárd
euróra is rúghat

11 Az 5G összes tagállamban 2025-ig történő kiépítésének becsült összköltségét

2021-ben 281 milliárd és 391 milliárd euró közé becsülték, ami egyenlően oszlik meg az
új 5G-infrastruktúra kiépítése és a helyhez kötött infrastruktúra gigabites sebességre
történő korszerűsítése között 13. E beruházások nagy részét a mobilhálózatüzemeltetőknek kell finanszírozniuk.

13

A következőktől származó adatokon alapuló bizottsági becslés: EBB, Analysys, GSMA és
vállalati közlemények, valamint ETNO – European Telecommunications, Connectivity &
Beyond: How Telcos Can Accelerate a Digital Future for All, 2021. március.

13

A 2014–2020-as időszakban az Unió több mint 4 milliárd euróval
támogatta az 5G kifejlesztését

12 A 2014–2020-as időszakban az Unió több mint 4 milliárd euróval támogatta az 5G

kifejlesztését, egyrészt közvetlenül az uniós költségvetésből, másrészt az Európai
Beruházási Bank (EBB) finanszírozása révén. Az uniós költségvetés kizárólag a
kutatáshoz kapcsolódó projekteket finanszírozott, míg az EBB mind a kutatást, mind a
kiépítést támogatta.

13 Az 5G-vel kapcsolatos projektekhez az EBB nyújtotta a legtöbb uniós

finanszírozást. 2021 augusztusáig az EBB összesen 2,5 milliárd euró összegű hitelt
nyújtott öt tagállam kilenc 5G-projektje számára 14. Ezen felül a 2014–2020-as
időszakban mintegy 1,9 milliárd eurót bocsátottak rendelkezésre az uniós
költségvetésből. Az 5G számára nyújtott uniós pénzügyi támogatás fő forrásait a
2. táblázat foglalja össze.

2. táblázat. Az 5G-hálózathoz nyújtott uniós finanszírozás (2014–2020)
Uniós finanszírozás

Összeg

EBB

2485 milliárd euró1

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)

1 milliárd euró2

Horizont 2020

755 millió euró3

ERFA

Legalább 147 millió euró4

1)
2)
3)
4)

EBB projektlista.
ESBA-projektlista.
Horizont 2020 irányítópult.
Dataset of projects co-funded by the ERDF during the multi-annual financial framework 2014–
2020.
Forrás: Európai Számvevőszék.

14 Az (EBB által működtetett) ESBA két projektet támogatott, ezek célja a cellák

sűrűbb kiépítése, illetve a szabványosítás támogatása volt. E projektek beruházási
összköltsége 3,9 milliárd euró volt, amelyből 1 milliárd eurót az ESBA-ból finanszíroztak
(lásd: IV. melléklet).

15 2014 óta a Bizottság közvetlenül is társfinanszírozott több mint 100 5G-projektet

a Horizont 2020 révén, illetve kisebb mértékben az ERFA-ból. Az ilyen projektekre az
V. melléklet mutat be példákat.

14

EBB projektlista.

14

Az 5G kiépítéséhez az elkövetkező években a Helyreállítási és
Rezilienciaépítési Eszköz biztosít további uniós finanszírozást

16 Az elkövetkező években az 5G kiépítéséhez a Helyreállítási és Rezilienciaépítési

Eszköz (RRF) fog kiegészítő finanszírozást biztosítani. 2021 szeptemberében 16
tagállam tervezte, hogy az 5G kiépítését az RRF révén finanszírozza, míg 10 tagállam
döntött ellenkezően. Egy hiányzó tagállamból még nem állt rendelkezésre információ.

15

Az ellenőrzés hatóköre és módszere
17 Ellenőrzésünk során megvizsgáltuk, hogy a Bizottság eredményesen támogatja-e
a tagállamokat a következőkben:
o

az 5G-hálózatok kiépítésére és bevezetésére vonatkozó 2025. és 2030. évi uniós
célkitűzések elérése;

o

az 5G biztonságával kapcsolatos aggályok összehangolt kezelése.

Mindkét szempont tekintetében megvizsgáltuk a tagállami intézkedéseket és
tevékenységeket is.

18 Az „5G biztonsága” kifejezés alatt a kiberbiztonságra és a hardverek/szoftverek

biztonságát értjük. Az 5G-hálózatokra vonatkozóan megvizsgáltuk mind a biztonság,
mind a megvalósítás kérdéskörét, amelyek tekintetében 2020 kulcsév volt (lásd:
2. ábra). Jelentésünk célja, hogy ismeretekkel és ajánlásokkal szolgáljunk a biztonságos
5G-hálózatok időben történő uniós kiépítése érdekében.

19 Ellenőrzésünk a 2016 és 2021 májusa közötti időszakra terjed ki, de a

lehetőségekhez mérten később frissített információkat is felhasználtunk. Ellenőrzési
munkánk keretében:
o

áttekintettük a kapcsolódó uniós jogszabályokat, bizottsági kezdeményezéseket
és más vonatkozó dokumentumokat;

o

tájékozódás céljából beszélgetéseket folytattunk a Bizottság, az EBB, az Európai
Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC), az Európai Uniós
Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA), a távközlési szövetségek, a mobilhálózatüzemeltetők, az 5G forgalmazói és különböző nemzetközi szervezetek
képviselőivel, szakértőkkel, valamint a finn, a német, a lengyel és a spanyol
hatóságok képviselőivel. A tagállamok kiválasztása olyan kritériumok alapján
történt, mint az 5G-projektekre szánt uniós források összege, a kiépítés állapota,
valamint a mintánk földrajzi kiegyensúlyozottsága;

o

felmérést végeztünk mind a 27 uniós tagállami távközlési szabályozó hatóság
körében, hogy szélesebb perspektívában tudjuk szemlélni az 5G-vel kapcsolatos
tagállami kihívásokat;

o

áttekintettünk tíz, szemléltetés céljából kiválasztott uniós társfinanszírozású
(ESBA, ERFA és Horizont 2020) projektet az 5G hez kapcsolódóan.

16

20 Felhasználtuk továbbá a Kína államilag vezérelt beruházási stratégiájára adott

uniós válaszról szóló közelmúltbeli áttekintésünket 15, valamint más jelentéseinket,
például a szélessávról 16, az európai ipar digitalizálására irányuló kezdeményezésről 17 és
az uniós kiberbiztonsági politikáról 18 szóló jelentést.

15

„Az Unió válasza Kína államilag vezérelt beruházási stratégiájára” című, 3/2020. sz.
áttekintés.

16

„Szélessávú hozzáférés az Európai Unió tagállamaiban: az előrelépések ellenére az
Európa 2020 stratégia céljai nem teljesülnek maradéktalanul” című, 12/2018. sz.
különjelentés.

17

„Az európai ipar digitalizálása: nagyratörő kezdeményezés, amely az Unió, a kormányok és a
vállalkozások folyamatos szerepvállalása nélkül nem juthat sikerre” című, 18/2020. sz.
különjelentés.

18

„A hatékony uniós kiberbiztonsági politika kihívásai” című, 2/2019. sz. felülvizsgálat
(tájékoztató dokumentum).

17

Észrevételek
Az 5G-hálózatok kiépítésének késedelme veszélyezteti az Unió
2025-ös és 2030-as célkitűzéseinek elérését

21 Az 5G-hálózatok időben történő kiépítését illetően megvizsgáltuk az alábbiakat:
o

a tagállamok terv szerint haladnak-e az 5G kiépítése terén;

o

a Bizottság megfelelő támogatást nyújtott-e a tagállamoknak;

o

felszámolták-e a tagállamok az 5G-hálózatok gyors bevezetése előtt álló fő
akadályokat.

A tagállamok lemaradtak az 5G végrehajtása terén
A Bizottság a 2016. évi 5G cselekvési tervében kitűzte a határidőket az 5G-hálózatok
kiépítésére

22 Az 5G-re vonatkozó 2016. évi cselekvési tervében a Bizottság határidőket javasolt

az 5G-hálózatok Unión belüli kiépítésére: e határidők szerint a tagállamoknak 2018
végéig kellett az első 5G-hálózatokat működésbe helyezniük, 2020 végére legalább egy
nagyvárosban teljes körű kereskedelmi 5G-szolgáltatásokat kellett indítaniuk, 2025-re
pedig megszakítás nélküli 5G-lefedettséget kell majd biztosítaniuk a városi területeken
és a fő közlekedési útvonalak mentén.

23 2021 márciusában a Bizottság még egy határidőt tűzött ki: 2030-ra minden lakott
területnek legyen 5G-lefedettsége 19.

2020 vége előtt 23 tagállam indított 5G kereskedelmi szolgáltatásokat

24 2020 végére 23 tagállam teljesítette azt a célkitűzést, hogy legalább egy

nagyváros rendelkezzen hozzáféréssel az 5G-szolgáltatásokhoz. Ez csak Ciprusnak,
Litvániának, Máltának és Portugáliának nem sikerült. 2021. október végén csak
Litvániában és Portugáliában nem kínál 5G-szolgáltatásokat egyetlen város sem.

19

Európai Bizottság, A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytű: a digitális évtized
európai útja, COM(2021) 118 final.

18
Fennáll az a kockázat, hogy a tagállamok zöme nem tartja be a 2025-ös és 2030-as
határidőt

25 Egy közelmúltbeli bizottsági tanulmány szerint 2025-ig valószínűleg csak 11

tagállam fog megszakítás nélküli 5G-lefedettséget elérni valamennyi városi területén és
főbb szárazföldi közlekedési útvonalai mentén 20. A fennmaradó 16 tagállam esetében a
Bizottság szerint a célkitűzés teljesítésének valószínűsége vagy közepes (Ausztria,
Csehország, Észtország, Németország, Írország, Lengyelország, Litvánia és Szlovénia),
vagy kicsi (Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus és Görögország).

26 2021-ben a Global System for Mobile Communications Association (GSMA)

ágazati szervezet megállapította, hogy az 5G kiépítésének üteme az Európai Unióban a
világ más részeihez képest eltérő. A becslések szerint például 2025-re ÉszakAmerikában az összes mobil összeköttetés 51%-a 5G-alapú lesz, de Európában (a nem
uniós országokat is beleértve) ez az arány várhatóan csak 35% lesz (lásd: 3. ábra).

3. ábra: 5G-csatlakozások az összes mobil kapcsolat arányában 2025-ig
53%
51%
48%
35%
21%
14%
10%
7%
5%
3%

Ausztrália, Japán, Szingapúr
és Dél-Korea
Észak-Amerika
Kína, Hongkong, Makaó és Tajvan
Európa

Az Öböl-menti Együttműködési Tanács államai
Független Államok Közössége
Latin-Amerika
A Közel-Kelet további országai, Észak-Afrika
Ázsia többi országa, csendes-óceáni térség
Szubszaharai-Afrika

Forrás: GSMA. The Mobile Economy 2021.

27 A kiépítés jelenlegi üteme mellett nagy a kockázata annak, hogy a tagállamok

többsége nem fogja betartani a 2025-ös határidőt – és így az összes lakott terület
lefedettségére vonatkozó 2030-as határidőt sem. Mindezek fényében megvizsgáltuk,
hogy a Bizottság eredményesen támogatta-e a tagállamokat az 5G-hálózatok

20

Study on National Broadband Plans in the EU-27.

19
kiépítésére és bevezetésére vonatkozó 2025-ös és 2030-as uniós 5G-célkitűzések
elérésében.

A tagállamoknak nyújtott bizottsági támogatást hiányosságok
jellemezték
A Bizottság nem határozta meg az 5G-hálózatok elvárt szolgáltatási minőségét

28 A Bizottság mindeddig nem határozta meg az 5G-hálózatok elvárt szolgáltatási

minőségét, például a minimális sebesség és a maximális késleltetés tekintetében.
Ráadásul a 2016. évi cselekvési terv felkérte ugyan a tagállamokat, hogy 2020 végéig
indítsanak „teljes körű kereskedelmi” 5G-szolgáltatásokat Európában, de nem
határozta meg a minőséggel kapcsolatos fogalmakat.

29 Az elvárt szolgáltatási minőség körüli bizonytalanság azzal a kockázattal jár, hogy

a tagállamok eltérően értelmezik a fogalmakat. Találtunk példákat arra, hogy a
tagállamok eltérően állnak hozzá az 5G kiépítéséhez (lásd: 2. háttérmagyarázat).

2. háttérmagyarázat
Eltérő hozzáállás az 5G kiépítéséhez: néhány példa
A sebesség és a késleltetés az 5G-t használó szolgáltatások teljesítményének két
kulcseleme. Például az 5G révén végzett távműtét vagy az ipari automatizálás
nagyon nagy sebességet és alacsony késleltetést kíván meg. Eddig azonban csak
két tagállam (Németország és Görögország) határozott meg a minimális
sebességre és a maximális késleltetésre vonatkozó követelményeket21.
A tagállamok eltérően értelmezik annak szükségességét, hogy „2020 végéig
legalább egy nagyváros rendelkezzen hozzáféréssel az 5G-szolgáltatásokhoz”.
Emiatt az a helyzet alakult ki, hogy „5G-szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel
rendelkező” város lehet az is – például Luxembourg –, ahol csak néhány utcának
van lefedettsége, és az is, ahol az 5G szinte a város egész területére kiterjed,
például Helsinki. A VI. melléklet példákat ad egyes kiválasztott városok
lefedettségére.

30 Ha ez a helyzet fennmarad, az egyenlőtlenségekhez vezethet az 5G-

szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok minősége terén az Unióban („digitális
szakadék”): az Unió egyes részein a polgárok jobb 5G-hozzáféréssel és jobb minőségű

21

Az 5G megfigyelőközpont 12. negyedéves jelentése, 2021. júniusig.

20
szolgáltatásokkal rendelkeznének. A digitális szakadék befolyásolhatja a gazdasági
fejlődés lehetőségeit is, mivel az 5G csak akkor forradalmasíthatja az olyan ágazatokat,
mint az egészségügy, az oktatás és a munkaerő, ha mindezt az 5G megfelelő
teljesítménye kíséri.

31 Az 5G-hálózatok várható teljesítményének tisztázása azon bizottsági

kezdeményezés fényében is szükséges, amely a mobilhálózat-üzemeltetők által a
barangoláshoz nyújtott szolgáltatások minőségének átláthatóbbá tételére irányul, s
amelyre nézve a Bizottság nemrégiben jogalkotási javaslatot 22 terjesztett elő.
Az 5G bevezetéséről szóló negyedéves bizottsági jelentések nem mindig
megbízhatóak

32 A Bizottság az 5G megfigyelőközpont útján nyomon követi az 5G kiépítésének

szintjét az egyes tagállamokban. Ez a megfigyelőközpont negyedévente nyújt
tájékoztatást az 5G kiépítéséről és a tagállamok 5G-stratégiáiról. Megállapítottuk
azonban, hogy a négy általunk vizsgált ország közül kettő esetében az ezekben a
jelentésekben szereplő információk nem mindig voltak megbízhatóak. Például az
információkat 2020. december végéig bemutató 10. negyedéves jelentés a
ténylegesnél jóval kevesebb (70 helyett 40) 5G-vel rendelkező finnországi településről
számolt be, és nem tájékoztatott arról, hogy Lengyelországban elhalasztották az 5Gfrekvenciák árverését (lásd: 42. bekezdés).
A Bizottság csak nemrég óta használja fel az európai szemeszter folyamatát az
5G-hálózatok kiépítése terén elért tagállami előrehaladás nyomon követésére

33 Megállapítottuk, hogy a Bizottság az elmúlt két évben nagyobb mértékben

használta fel az európai szemeszter folyamatát arra, hogy haladásra ösztönözze a
tagállamokat az 5G-hálózatok kiépítése terén. Az 5G szempontjából közvetlenül
releváns országspecifikus ajánlásokat 2019-ben két tagállam, 2020-ban viszont már hét
tagállam esetében vették figyelembe (lásd: 4. ábra).

22

Európai Bizottság, Javaslat – Az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti
barangolásról (roaming) szóló rendelet (átdolgozás)(COM(2011) 402 final, 2021.2.24.

21

4. ábra. Az 5G-re vonatkozó országspecifikus ajánlások

2020-ban:
1. Ausztria
2. Belgium
3. Bulgária
4. Horvátország
5. Csehország
6. Szlovénia
7. Svédország
2019-ben:
1. Belgium
2. Franciaország

Forrás: Európai Számvevőszék, az országspecifikus ajánlások alapján.

A tagállamoknak még fel kell számolniuk az 5G-hálózatok gyors
bevezetése előtt álló fő akadályokat

34 Ahhoz, hogy teljesíteni tudják az Unió 2025-ös és 2030-as 5G-kiépítési céljait, a

tagállamoknak három fő építőelemet kell megvalósítaniuk. Az első ezek közül stratégiai
jellegű: biztosítaniuk kell, hogy nemzeti 5G-s stratégiáik vagy széles sávú rendszerekkel
kapcsolatos terveik megfeleljenek az uniós céloknak 23; a második jogi természetű: át
kell ültetniük jogrendszerükbe a 2018. évi Európai Elektronikus Hírközlési Kódexet

23

A Bizottság tanulmánya: Study on National Broadband Plans in the EU-27.

22
(EEHK) 24; az utolsó pedig üzleti vonatkozású: ki kell osztani a frekvenciákat 25.
A 3. táblázat áttekintést nyújt a tagállamok által e három építőelem megvalósítása
terén tett előrehaladásról.

24

(EU) 2018/1972 irányelv az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról.

25

Az Európai Bizottság közleménye: Az 5G biztonságos kiépítése az EU-ban – Az uniós
eszköztár alkalmazása, COM(2020) 50 final.

23

3. táblázat. Az építőelemek jelenlegi állapota a 2025-ös célkitűzésekhez képest
Tagállam

A nemzeti széles sávú
tervek összhangban
vannak a 2025-ös
célkitűzésekkel

Úttörő 5G sávok (2021. augusztus)
Az EEHK
átültetése

700 MHz

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

A célkitűzés elérésének valószínűsége

alacsony
alacsony
✓

közepes
magas

✓

közepes

✓

alacsony

✓

alacsony

✓

közepes
közepes
magas
magas
magas
alacsony
közepes

✓

magas

✓

magas

✓

magas
közepes
közepes

✓

közepes
közepes

Ideiglenes
használat

Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország

26 GHz

Ideiglenes
használat

Belgium
Bulgária
Csehország
Dánia
Németország
Észtország
Írország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Horvátország
Olaszország
Ciprus
Litvánia
Lettország
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Ausztria
Lengyelország

3,6 GHz

közepesen magas
magas

✓

✓

✓

közepes

✓

✓

✓

magas

✓
✓

✓

magas
magas

Forrás: A Bizottság tanulmánya: Study on National Broadband Plans in the EU-27, 5G megfigyelőközpont és RSPG.
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Kevés tagállam foglalta bele nemzeti 5G-stratégiájába a 2025-ös és 2030-as kiépítési
célkitűzéseket

35 A tagállamok célzott nemzeti 5G-stratégiáik révén vagy a nemzeti széles sávra

vonatkozó meglévő terveik aktualizálásával határozzák meg az 5G-re vonatkozó
politikájukat. A nemzeti széles sávú tervekről szóló 2021. évi bizottsági tanulmány 26
megállapítja, hogy csak 14 tagállam foglalta bele nemzeti 5G-stratégiájába vagy
aktualizált széles sávú tervébe azt az uniós célkitűzést, hogy 2025-ig valamennyi városi
területen és a főbb szárazföldi közlekedési útvonalakon megszakítás nélküli 5Glefedettséget biztosítsanak (lásd: 3. táblázat), márpedig az uniós célok átvétele
kulcsfontosságú a szakpolitika sikeres végrehajtása szempontjából.
A legtöbb tagállam 2020 végéig nem ültette át az EEHK-irányelvet

36 A tagállamoknak 2020. december 21-ig kellett volna átültetniük az EEHK-

irányelvet, amely meghatározza a nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb illetékes
hatóságok feladatait és az úttörő 5G-sávok kiosztására vonatkozó határidőket. 2021.
február végéig mindössze három tagállam (Finnország, Görögország és Magyarország)
jelentette be, hogy már elfogadta az irányelv átültetéséhez szükséges valamennyi
intézkedést. Ebből következően a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a
többi 24 tagállammal szemben 27.

37 2021. november végén 23 kötelezettségszegési eljárás van továbbra is

folyamatban. Míg hat tagállam (Ausztria, Bulgária, Csehország, Franciaország,
Németország és Málta) esetében a Bizottság arra számít, hogy hamarosan lezárja a
kötelezettségszegési eljárást, a többi 17 tagállam esetében előfordulhat, hogy a
Bizottságnak a Bírósághoz kell fordulnia 28 (lásd: 3. táblázat).
Az úttörő 5G-sávok kiosztásában lemaradás tapasztalható

38 2016-ban a Bizottság és a tagállamok három olyan úttörő sávot határoztak meg,

amely felhasználható az 5G-szolgáltatásokhoz:

26

Study on National Broadband Plans in the EU-27.

27

A Bizottság 2021. február 4-i IP/21/2016 sajtóközleménye.

28

A Bizottság 2021. szeptember 23-i IP/21/4612 sajtóközleménye.

25
o

a 700 MHz-es sávban a vezeték nélküli jelek könnyebben hatolnak be az
épületekbe, és az üzemeltetők szélesebb (több száz négyzetkilométeres)
lefedettséget biztosíthatnak általa. Az 5G-hálózat sebessége és késleltetése
azonban csak egy lépéssel múlja felül a 4G-ét (150 megabit/másodperc helyett
250);

o

a 3,6 GHz-es középfrekvencián jelentős mennyiségű adatot lehet átvinni (akár 900
megabit/másodperc is lehetséges), és hatótávolsága is jelentős (több km-es
sugarú kör);

o

a 26 GHz-es magasfrekvencia gyors, 1–3 gigabit/mp sebességet érhet el rövid
(azaz 2 km-nél rövidebb) távolságon, de érzékenyebb az interferenciára.

39 A tagállamoknak 2020. június 30-ig

rendelkezésre kellett volna bocsátaniuk az
alacsony sávszélességű, 2020. december 31-ig 30 pedig a közép- és magas sávszélességű
spektrumot. A tagállamok azonban 2020 végéig a rendelkezésre álló úttörő sávok
kevesebb mint 40%-át osztották ki (lásd: 4. táblázat):
29

o

a 700 MHz-es frekvenciasávot 13 tagállamban osztották ki;

o

a 3,6 GHz-es sávot 17 tagállamban osztották ki (ezek közül két tagállam
ideiglenesen engedélyezte annak használatát);

o

a 26 GHz-es sávot négy tagállamban osztották ki.

2021. október végére a kiosztott sávok aránya 53%-ra nőtt 31.

29

(EU) 2017/899 határozat a 470–790 MHz frekvenciasáv használatáról.

30

(EU) 2018/1972 irányelv az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról.

31

5G megfigyelőközpont és RSPG.
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4. táblázat. Az úttörő 5G-sávok odaítélésének állása 2020 decemberében
Tagállam

700 MHZ

3,6 GHZ

26 GHZ

Ideiglenes használat

Belgium
Bulgária
Csehország

✓
✓

Dánia
Németország
Észtország

✓

Írország
Görögország

✓

Spanyolország
Franciaország
Horvátország

✓

Olaszország
✓

Ciprus
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Ausztria
Lengyelország

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

—
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
Ideiglenes használat

Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5G megfigyelőközpont és RSPG.

Az úttörő sávok odaítélésének késedelme különböző okokra vezethető vissza

40 Megállapítottuk, hogy a 26 GHz-es sáv kiosztása késedelmének fő oka a gyenge

kereslet a mobilhálózat-üzemeltetők részéről. Spanyolországban például a 26 GHz-es
sávból összesen 1,5 GHz áll rendelkezésre 5G-s használatra. A 2019 júliusában lezárult
nyilvános konzultáció szerint ezt igény hiányában mégsem osztották ki az
üzemeltetőknek. 2021 végére új nyilvános konzultációt terveznek azzal a céllal, hogy a
sávot 2022 második negyedévében árverésre bocsássák. A finnországi mobilhálózatüzemeltetők is megjegyezték, hogy a 26 GHz-es sáv tekintetében egyelőre nem nagy az
érdeklődés, illetve kicsi az üzletileg életképes projektek száma.

41 A keleti határok mentén fekvő nem uniós országokkal (Belarusz, Oroszország és

Ukrajna) folytatott, határokon átnyúló koordináció problémái szintén hozzájárultak a
frekvenciakiosztás késedelméhez. Ezek a nem uniós országok a jelenlegi nemzetközi
megállapodások értelmében a 700 MHz-es sávot televíziós műsorszolgáltatás céljára, a
3,6 GHz-es frekvenciasávot pedig katonai műholdas szolgáltatások céljára használják.
Ez a kérdés elsősorban a balti országokat (Észtország, Lettország, Litvánia) és

27
Lengyelországot érinti. A Bizottság szerint némi előrelépés történt Ukrajnával és
Belarusszal kapcsolatban, amelyek elvben 2022 végéig helyezik üzembe a 700 MHz-es
frekvenciasávot. Az Oroszországgal folytatott kétoldalú tárgyalások még nem haladtak
előre. E helyzetre tekintettel Észtország és Lengyelország eltérést kért a 700 MHz-es
sáv kiosztására vonatkozó határidőtől, 2022 közepéig.

42 Ehhez járul, hogy Lengyelországban és Spanyolországban a Covid19-világjárvány

idején elhalasztották az 5G-frekvenciaárveréseket (lásd: 3. háttérmagyarázat).

3. háttérmagyarázat
A frekvenciakiosztás Covid19-járvány által okozott késedelmei:
néhány példa
o

2020 márciusában Lengyelország bejelentette, hogy 2020. június 30-ig
árverést hirdet a 3,6 GHz-es sávra. A világjárvány kitörését követően azonban
a lengyel hatóságok úgy határoztak, hogy annak időtartamára felfüggesztik az
összes közigazgatási eljárást. 2021 szeptemberéig még nem zárult le e
frekvenciák árverési folyamata.

o

Spanyolországban a 700 MHz-es sáv árverését eredetileg 2020 márciusára
tervezték. A spanyol hatóságok szerint azonban a Covid19-világjárvány
késleltette a digitális televíziózáshoz használt sáv üzembe helyezését. Ezt
követően az árverést 2020 májusára, majd 2021 első negyedévére
halasztották. A spanyol szabályozás 2021. áprilisi módosítását követően,
amelynek célja az volt, hogy az engedélyek időtartamát összehangolják az
EEHK-val, az árverést 2021 nyarára ütemezték át, és a 700 MHz-es sáv
frekvenciáit végül 2021 júliusában ítélték oda.

43 Az úttörő 5G-sávok kiosztását késlelteti az 5G biztonságára vonatkozó tagállami

megközelítések eltérő volta és az 5G biztonságát érintő jogszabályok késedelmes
elfogadása is, ami üzleti bizonytalanságot eredményez (lásd: 74. és 75. bekezdés):
o

Spanyolországban az úttörő sávok árveréséhez kapcsolódó általános záradék
szerint az állami koncessziók jogosultjai kötelesek lesznek teljesíteni az európai
vagy a spanyol szabályozás által a jövőben bármikor létrehozott 5G-hálózatok
biztonságára vonatkozó valamennyi kötelezettséget. A megkérdezett spanyol
mobilhálózat-üzemeltető megítélése szerint e záradék miatt bizonytalan
körülmények között kellett stratégiai és beszerzési döntéseket hoznia. Arra is
rámutatott, hogy a nemzeti hatóságok nem voltak hajlandók tisztázni bizonyos
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alapvető feltételeket, például a kompenzáció lehetőségét, ha a 2022 végéig
elfogadandó jövőbeli szabályozás előírná számukra berendezéseik lecserélését.
o

Lengyelországban az 5G-frekvenciák kiosztását többek között azért halasztották
el, hogy megvárják az 5G-hálózatok biztonsági követelményeit tisztázó törvényt.

További erőfeszítésekre van szükség egyes, az 5G
bevezetésének biztonságát érintő kérdések megoldásához

44 Az 5G biztonsági szempontjait illetően megvizsgáltuk a következőket:
o

a Bizottság megtette-e a szükséges lépéseket egy megbízható biztonsági
keretrendszer kialakításának elősegítésére, és megfelelő támogatást nyújtott-e a
tagállamoknak;

o

a tagállamok összehangolt módon valósítják-e meg a biztonságos 5G-hálózatokat,
megteszik-e az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztárban foglalt kockázatcsökkentő
intézkedéseket, és aktualizáják-e az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseiket.

A Bizottság gyorsan reagált, amikor az 5G biztonsága uniós szinten
komoly aggodalomra adott okot

45 A 2016. évi 5G cselekvési terv nem tartalmaz biztonsági megfontolásokat. 2019

márciusában azonban már kiemelten fontos kérdésként határozták meg az 5Ghálózatok biztonságát és a harmadik országok, különösen Kína forgalmazóitól való
túlságos függést. 2019. március 12-i állásfoglalásában 32 az Európai Parlament
aggodalmának adott hangot a nem uniós 5G-forgalmazókkal kapcsolatban, mert ezek
származási országuk jogszabályai miatt biztonsági kockázatot jelenthetnek az Unió
számára. Ugyanezen a napon a Bizottság az EU és Kína közötti kapcsolatokra vonatkozó
stratégiai kilátásaiban kiemelte, hogy az 5G-hálózatok biztonságára nézve közös uniós
megközelítésre van szükség ahhoz, hogy a kritikus digitális infrastruktúrát meg
lehessen védeni az esetleges súlyos biztonsági következményekkel szemben33.
Az Európai Tanács 2019. március 21–22-i következtetéseiben felkérte a Bizottságot,

32

Az Európai Parlament 2019. március 12-i állásfoglalása (2019/2575(RSP)).

33

JOIN(2019) 5 final, 2019.3.12. EU-China – A strategic outlook.
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hogy adjon ki ajánlást az 5G-hálózatok biztonságával kapcsolatos összehangolt
megközelítésről 34.

46 Néhány nappal később a Bizottság ki is adott egy ilyen ajánlást, amely nemzeti

(például az 5G-re vonatkozó kockázatértékelés) és uniós (például koordinált
kockázatértékelés) szintű intézkedéseket is tartalmaz, és célja az 5G-hálózatok magas
szintű kiberbiztonságának biztosítása Unió-szerte 35.

47 A 2019. júliusi határidőig csaknem valamennyi tagállam befejezte nemzeti

kockázatértékelését 36. 2019 októberében a Kiberbiztonsági Együttműködési Csoport
jelentést tett közzé az 5G-hálózatok kiberbiztonságának összehangolt uniós
kockázatértékeléséről, majd 2020 januárjában kibocsátotta az 5G kiberbiztonságra
vonatkozó uniós eszköztárat 37 (lásd: VII. melléklet). Az eszköztárat a Bizottság és az
Európai Tanács azonnal jóváhagyta38.

A 2020-ig szóló 5G kiberbiztonsági uniós eszköztárnak köszönhetően első
ízben léphettek életbe uniós szintű intézkedések a biztonsági
fenyegetések kezelésére, de ezek nem voltak előíró jellegűek
Az 5G-hálózatok biztonságának nemzetbiztonsági hatáskörben való kezelése
korlátozza a Bizottság lehetséges intézkedéseinek körét

48 Az uniós szerződések

meghatározzák a – például a biztonságos 5G-hálózatok
uniós szintű kiépítésével kapcsolatos – kihívások kezelésére irányuló lehetséges
intézkedések körét. Az intézkedések széles köréről van szó, a Bizottság és a tagállamok
pedig bírnak bizonyos mozgástérrel az értelmezést illetően (lásd:
4. háttérmagyarázat).
39

34

Az Európai Tanács 2019. március 21–22-i következtetései.

35

A Bizottság (EU) 2019/534 ajánlása (2019. március 26.) az 5G-hálózatok kiberbiztonságáról.

36

2019. július 19-i sajtóközlemény.

37

Cybersecurity of 5G networks – EU Toolbox of risk mitigating measures. Kiberbiztonsági
Együttműködési Csoport, 2020. január.

38

Az Európai Bizottság közleménye: Az 5G biztonságos kiépítése az EU-ban – Az uniós
eszköztár alkalmazása, COM(2020) 50 final; az Európai Tanács 2020. október 1-i és 2-i
következtetései (EUCO 13/20).

39

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés.
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4. háttérmagyarázat
Az 5G-hálózatokkal kapcsolatos uniós hatáskörök: Megosztott
hatáskör vagy nemzetbiztonsági kérdés?
Az 5G-hálózatok elvben az Unió egységes piaccal kapcsolatos hatáskörébe
(megosztott hatáskör) tartoznak, mind szolgáltatásként (a mobilhálózatüzemeltetők által nyújtott szolgáltatás), mind pedig áruként (maguk a
mobilhálózat-üzemeltetők által az 5G-hálózataik kiépítése céljából beszerzett
5G-berendezések). Megosztott hatáskörében az Unió (a Bizottság és más uniós
intézmények) jogilag kötelező erejű intézkedéseket (jogszabályokat) fogadhat el az
egységes piac létrehozásának biztosítása és megfelelő működésének előmozdítása
érdekében. Tágabb értelemben az 5G-hálózatok biztonságát úgy is lehetne
tekinteni, mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló
uniós térséghez kapcsolódó témakört. Ekképp a biztonság a bűncselekmények
megelőzésével és az ellenük folytatott küzdelemmel kapcsolatos általános
fogalomként is értelmezhető: egy újabb megosztott hatáskörről van szó, amelynek
keretében az Unió jogilag kötelező erejű intézkedéseket fogadhat el.
A biztonság szűkebb értelmezése az volna, ha azt csak a tagállamok
nemzetbiztonságát fenyegető veszélyekre korlátoznánk. A kizárólagosan nemzeti
hatáskörűként szemlélt területen az Unió csak olyan támogató intézkedéseket
tehet, amelyek segítik az 5G-hálózatok biztonságának garantálására irányuló
tagállami nemzeti fellépéseket.

49 Az 5G-hálózatok biztonsága átnyúlik a nemzeti és uniós hatáskörökön, és a

nemzetbiztonságot is érinti. A Bizottság az 5G-hálózatok biztonságának kérdését a
tagállamok nemzetbiztonságát fenyegető veszélyként értelmezte, és így csak „puha
jogi” intézkedésekhez folyamodhatott. Ez azt jelenti, hogy az Unió nem tud olyan
jogilag kötelező erejű intézkedéseket elfogadni, amelyek keretében a tagállamoknak
egységes kockázatcsökkentő intézkedéseket kellene alkalmazniuk vagy olyan
előírásokat kellene megszabniuk, amelyeknek érvényt tudnak szerezni. Ehelyett a
Bizottság nem kötelező erejű ajánlásokat és közleményeket adhat ki, segíthet a bevált
gyakorlatok terjesztésében és a tagállamok nemzeti fellépéseinek összehangolásában.
Lehetséges azonban más megközelítés is. Példa erre a hálózati és információs
rendszerek uniós szintű biztonságára vonatkozó uniós jogszabály, a kiberbiztonsági
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irányelv 40. Erre a jogszabályra a Bizottság tett javaslatot, és jogi alapját az „egységes
piac” elve adta, noha a kiberbiztonság nagymértékben nemzeti előjog 41.
Az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztárat a kiépítés korai szakaszában fogadták el, de
néhány mobilhálózat-üzemeltető addigra már kiválasztotta szállítóit

50 2020 januárjában a Kiberbiztonsági Együttműködési Csoport 5G kiberbiztonsági

uniós eszköztárat fogadott el, amely stratégiai, technikai és támogatási intézkedéseket
határoz meg az 5G-hálózatokat érintő fenyegetések kezelésére, és mindegyik
intézkedés esetében meghatározza a szereplőket. A Bizottság és az Európai Tanács
által jóváhagyott eszköztárat már kilenc hónappal azután elfogadták, hogy az Európai
Parlament és a Tanács első alkalommal szóvá tette az 5G biztonságával kapcsolatos
aggályait. Legutóbb pedig az új európai stratégia is megemlítette az 5G kiberbiztonsági
uniós eszköztárat mint a digitális infrastruktúrába történő befektetések irányításának
eszközét, amellyel világszinten előmozdíthatóak a digitális rendszerek intelligens, tiszta
és biztonságos kapcsolódásai 42. A Bizottság által bevezetett „puha jogi” megközelítés
elősegítette, hogy uniós szinten is gyorsan életbe léphessenek a biztonsági
fenyegetések kezelésére irányuló intézkedések, és hogy a tagállamok könnyebben
tudjanak együttműködni ebben a határokon átnyúló témában. Összehasonlításképpen:
a kiberbiztonsági irányelv esetében több mint három év telt el a bizottsági javaslattól 43
az elfogadásig 44, az EEHK-irányelvnél pedig bő két évre volt szükség ugyanehhez45.
Ennél is több idő kellett ahhoz, hogy az irányelveket átültessék a tagállamok nemzeti
jogrendszerébe (lásd még: 36. és 37. bekezdés).

51 Az uniós 5G kiberbiztonságra vonatkozó uniós eszköztárat négy évvel azután

fogadták el, hogy az 5G cselekvési tervben bemutatták az 5G-re vonatkozó
szakpolitikát, és ugyanabban az évben, amikor az e cselekvési tervben meghatározott
közbenső kiépítési részcélokat el kellett volna érni. Ennek kapcsán a tagállami

40

(EU) 2016/1148 irányelv a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész
Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről.

41

„Az eredményes uniós kiberbiztonsági politika előtt álló kihívások” című, 2/2019. sz.
áttekintés (tájékoztató), 36. bekezdés.

42

Közös közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – A „Global
Gateway”. JOIN(2021) 30 final, 2021.12.1

43

COM(2013) 48 final, 2013.2.7.

44

(EU) 2016/1148 irányelv.

45

COM(2016) 590 final/2, 2016.10.12 és az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex
létrehozásáról szóló (EU) 2018/1972 irányelv.
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minisztériumok, a nemzeti szabályozó hatóságok és a mobilhálózat-üzemeltetők
ellenőrzésünk során megkérdezett képviselői úgy vélték, hogy az 5G biztonsági
szempontjaira vonatkozó intézkedések túl későn kezdődtek meg.

52 Hozzá kell tenni, hogy az eszköztárat akkor tették közzé, amikor a legtöbb

tagállamban az 5G kiépítése és a tervek még korai szakaszban voltak. Az 5Gberendezésekre vonatkozó, beszállítók és szolgáltatók közötti szerződések többsége
2020-ban és 2021-ben jött létre. Az Európai Távközlési Hálózatüzemeltetők Egyesülete
(ETNO) szerint azonban amikor az 5G uniós kiberbiztonsági eszköztár hozzáférhetővé
vált, számos mobilhálózat-üzemeltető már kiválasztotta a beszállítóit.
Az 5G uniós kiberbiztonsági eszköztár keretet biztosított a beszállítók kockázati
profiljának felméréséhez, de továbbra is voltak hiányosságok
A forgalmazók nagy kockázatúként való besorolásához alkalmazott kritériumok egyes
tagállamok és nemzeti hatóságok szerint nem egyértelműek

53 Az 5G kiberbiztonsággal kapcsolatos uniós eszköztár egyik fő jellemzője, hogy a

tagállamoknak értékelniük kell a forgalmazókat, és a kritikus fontosságúnak minősülő
fő eszközök esetében a nagy kockázatúként besorolt forgalmazókra korlátozásokat kell
alkalmazniuk. A tagállamoknak ezt az értékelést az összehangolt uniós
kockázatértékelésből levezetett kritériumok nem teljes körű listája alapján kell
elvégezniük. Ilyen kritériumok például a következők:
o

annak valószínűsége, hogy a forgalmazót befolyásolhatja valamely nem uniós
ország, akár mert a forgalmazó és az érintett nem uniós ország kormánya között
szoros kapcsolat áll fenn, akár az adott nem uniós ország jogszabályaiból
kifolyólag, különösen ha ott nem működik a jogalkotási vagy demokratikus fékek
és ellensúlyok rendszere, illetve ha az Unió és az adott nem uniós ország között
nincsen érvényben biztonsági vagy adatvédelmi megállapodás;

o

a forgalmazó képessége a szolgáltatás biztosítására;

o

a forgalmazó termékeinek általános minősége és kiberbiztonsági gyakorlata.

54 Az eszköztárat a széttöredezettség elkerülése és a belső piac egységességének

előmozdítása érdekében fejlesztették ki. Az eszköztárban szereplő kritériumok hasznos
működési kerettel szolgálnak ahhoz, hogy a beszállítók kockázati profiljának értékelése
valamennyi tagállamban összehangolt módon történjen. Az eszköztár lehetővé tette
azt is, hogy a Bizottság a tagállamokkal együtt gyorsan reagáljon az 5G biztonságával
kapcsolatban felmerülő aggályokra. Ugyanakkor továbbra is a nemzeti hatóságok
felelőssége, hogy ezeket a kritériumokat az egyes beszállítókkal kapcsolatos
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kockázatok értékelése során alkalmazzák. E keret figyelembevételével 2021 októberéig
13 tagállam hozott vagy módosított jogszabályt az 5G biztonságára nézve (lásd:
75. bekezdés és 6. ábra).

55 Az ellenőrzésünk során megkérdezett négy tagállami minisztérium közül kettő

képviselői azonban úgy vélték, hogy az 5G-beszállítók besorolásának egyes kritériumai
különféleképp értelmezhetőek és további pontosításra szorulnak. Fel is kérték a
Bizottságot, hogy nyújtson további támogatást és iránymutatást a nagy kockázatú
forgalmazók besorolásával kapcsolatban. A megkérdezett tagállami képviselők azt is
jelezték: ez a helyzet azzal a kockázattal jár, hogy a tagállamok eltérő megközelítéseket
alkalmaznak a nagy kockázatú forgalmazókkal szemben (lásd még: 74. és 75. bekezdés,
valamint 5. háttérmagyarázat). A megkérdezett nemzeti szabályozó hatóságok közül
az 5G biztonságában különböző mértékben érintett tizenegy hatóság hasonló
aggodalmaknak adott hangot.
Az 5G-forgalmazók származási országa hatással van a biztonsági kockázatok
értékelésére

56 Az 5G-forgalmazók vállalati jellemzőik tekintetében eltérőek, és az Unióval

különböző jellegű kapcsolatban álló országokban működnek. Az 5. ábra bemutatja a
főbb 5G-forgalmazók és származási országaik közötti hasonlóságokat és különbségeket,
különösen azon területeket illetően, amelyek az eszköztár szerint feltehetőleg
befolyásolják a kockázati profiljuk értékelését (lásd: 53. bekezdés).
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5. ábra. Az 5G-forgalmazók és származási országaik közötti hasonlóságok és különbségek
Nemzetközi szervezetek

Nyitottság a külföldi
befektetésekre
és viszonosság

A jogállamiság
megítélése

Bírói
függetlenség
(jogorvoslat)

Határozat
az adatvédelem
megfelelőségéről
(bírósági jogorvoslat)

5G-forgalmazók és
az 5Gszabadalomban való
részesedésük

Bevételek
(milliárd euró)

Alkalmazottak
száma

Ericsson 4,6%
Nem
alkalmazható

EU

USA
Nem

23,2

92 039

Tulajdonviszony

Nyilvánosan jegyzett:
NASDAQ (Stockholm) és
NASDAQ (New York)
Nyilvánosan jegyzett:
NASDAQ (Helsinki) és NYSE

Nokia 13,2%
21,9

101 624

19,2

41 000

19,2

50 478

Qualcomm 12,9%

Nyilvánosan jegyzett:
NASDAQ (New York)

OECD
Japán

Igen

Sharp 4,6%

WTO

Nyilvánosan jegyzett:
Tokiói értéktőzsde (TYO)
Nyilvánosan jegyzett:
Koreai tőzsde (KRX)

LG Electronics 8,7%
47,4

75 000

Folyamatban

Dél-Korea

Nyilvánosan jegyzett:
Koreai tőzsde (KRX)

Samsung 13,3%
177,2

267 937

Huawei 15,4%

Kína

Nem

Névlegesen magántulajdonban
111,1

197 000

ZTE 5,6%
12,6
le van maradva

a legjobban teljesít

A felsorolt országok között

73 709

Nyilvánosan jegyzett/állami
tulajdonú:
Shenzheni értéktőzsde
Hongkongi értéktőzsde

Más 5G forgalmazók
rendelkeznek az 5G szabadalmak
21,7%-ával

Forrás: Európai Számvevőszék, a következők alapján: WTO-tagok; OECD-tagok; az OECD közvetlen külföldi tőkebefektetésekre vonatkozó korlátozottsági mutatója;
Világbank, Globális kormányzási mutatók adatkészlete, 2019; Világgazdasági Fórum, Globális versenyképességi adatkészlet, 2018. évi rangsor; Megfelelőségi határozatok;
Statista, Who is leading the 5G patent race?; Ericsson vállalati adatok; Nokia vállalati adatok; Qualcomm vállalati adatok; Sharp vállalati adatok; LG vállalati adatok;
Samsung vállalati adatok; Huawei vállalati adatok; ZTE vállalati adatok. Átváltási árfolyamok 2020.12.31-én.
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57 Kockázati tényező az is, hogy a forgalmazó származási országa mennyire igazodik

az Unió alapvető politikai és gazdasági értékeihez. Az olyan országspecifikus tényezők,
mint a jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége, a külföldi befektetések iránti
nyitottság és az adatvédelmi megállapodások létezése, annak a fokmérői, hogy egy
vállalat milyen szintű jogi védelmet élvez a kormányzati beavatkozással szemben,
illetve milyen védelmet nyújt saját ügyfeleinek.

58 Míg az uniós tagállamokban székhellyel rendelkező forgalmazóknak be kell

tartaniuk az uniós normákat és jogi követelményeket, ez nem vonatkozik a fő
forgalmazók közül hatra, amelyek nem uniós országokban, azon országok jogszabályai
szerint működnek (lásd: 5. ábra). Ezek a jogszabályok jelentősen eltérhetnek az uniós
normáktól, például a polgárok számára biztosított adatvédelem, e védelem
eredményessége vagy általánosabban annak tekintetében, hogy a bírói függetlenséget
hogyan biztosítják a jogalkotási, illetve demokratikus fékek és ellensúlyok. Ami a bírói
függetlenséget illeti, az 5G-forgalmazók származási országai között az Egyesült Államok
és Japán ért el a többi nem uniós országnál magasabb pontszámot, míg a legjobb
jogállamisági minősítést a nem uniós országok közül Dél-Korea kapta.

59 Tekintve, hogy az 5G-hálózatok túlnyomórészt szoftveralapúak, az, hogy egyes

forgalmazók harmadik országok jogszabályai szerint működnek, külön aggodalomra
adhat okot, ha az ilyen szoftverek irányítóközpontjai szintén nem uniós országokban
működnek, mert így uniós polgárokra potenciálisan harmadik országok jogszabályai
vonatkozhatnak.

60 A Bizottság figyelmet szentelt ezen aggályoknak, hiszen bármely olyan

vállalkozásnak, amely uniós polgároknak nyújt szolgáltatásokat, tiszteletben kell
tartania az uniós szabályokat és értékeket46. A Bizottság több országgal is párbeszédet
kezdett a személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása érdekében 47. Amint
az 5. ábrán is látható, Japán (és régebben az Egyesült Államok) esetében a Bizottság
már elismerte az adatvédelmi rendszerek megfelelőségét. Megjegyzendő azonban,
hogy a megfelelőségi határozatok megtámadhatók, és szigorú bírósági ellenőrzés alá
esnek. Példa erre, hogy az Európai Bíróság 2015-ben megsemmisítette az Egyesült
Államokkal folytatott adatcsere akkori jogi eszközét, a védett adatkikötőről szóló

46

Az Európai Bizottság közleménye: Európa digitális jövőjének megtervezése, COM(2020) 67
final.

47

EU-China – A strategic outlook.
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megállapodást 48, majd 2020-ban úgy határozott, hogy az ezt felváltó, ún. adatvédelmi
pajzsról szóló megállapodás nem ad megfelelő védelmet az uniós polgároknak 49.
Jelenleg tehát nincs megfelelőségi határozat az Egyesült Államokra vonatkozóan.
Általánosabban és az adatvédelmi rendszer meglétén túl fontos figyelembe venni a
tágabb jogi és intézményi keretet, például a jogállamiság tiszteletben tartását és a bírói
függetlenség biztosításának módját is.

61 Az 5. ábra azt is megmutatja, hogy jelentős eltérések vannak az 5G forgalmazói

között az 5G-vonatkozású szabadalmak aránya, a bevételek és a felhasználók létszáma
tekintetében. Ez kihat a rendelkezésükre álló erőforrásokra, ami viszont
befolyásolhatja ellenálló képességüket és azt, hogy biztosítani tudják-e a folyamatos
ellátást. Például az 5G-szabadalmak legnagyobb hányadát két forgalmazó, a Samsung
és a Huawei birtokolja, vállalatként ezek termelik a legnagyobb bevételt, és
összességében a legtöbb alkalmazottal is rendelkeznek.

62 Annak valószínűsége, hogy a forgalmazót befolyásolhatja valamely nem uniós

ország kormányzata, szintén fontos motívum, és az uniós eszköztár ezt mint a
forgalmazó kockázati profilját meghatározó tényezőt definiálja. Ebben az
összefüggésben a tulajdonlás fontos szerepet játszik, mivel a nagyszámú részvényt
birtokló tulajdonosok nyomást gyakorolhatnak a vezetőkre vagy befolyásolhatják
döntéseiket. Továbbá a magán- vagy állami tulajdonban lévő vállalatok az ellenőrzés és
az elszámoltathatóság tekintetében kevésbé nyitottak a nyilvános vizsgálatokra, mint a
nyilvánosan jegyzett vállalatok, amelyekre egész évben szigorú közzétételi
követelmények vonatkoznak, az általános befektetők és a szabályozók javára. Az 5Gforgalmazók többségét tőzsdén jegyzik, vagy a származási országukban, vagy külföldön,
a kínai forgalmazókat azonban nehezebb besorolni, és általános vélekedés szerint
szorosan kötődnek a kínai kormányzathoz 50.

48

A C-362/14. sz. ügyben hozott ítélet és
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015–10/cp150117hu.pdf

49

A C-311/18. sz. ügyben hozott ítélet és
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020–07/cp200091hu.pdf

50

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9–2020–004305_EN.html és
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637912/EPRS_ATA(2019)63
7912_EN.pdf

37
A tagállamok hasznosnak találták a Bizottság és az ENISA által nyújtott támogatást az
5G kiberbiztonsági uniós eszköztár végrehajtásához

63 A Bizottság az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztár néhány fő intézkedésével

kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje révén támogatást nyújtott a tagállamoknak,
többek között a nagy kockázatú forgalmazókat illetően. Ezt a gyakran a Kiberbiztonsági
Együttműködési Csoport keretében nyújtott támogatást az ENISA konkrét
tevékenységei egészítették ki, például webináriumok szervezése vagy a következőkre
vonatkozó iránymutatások kibocsátása:
o

az eszköztár végrehajtása, különös tekintettel a technikai intézkedésekre;

o

a hálózatbiztonsággal kapcsolatos bevált gyakorlatok, különösen az alábbiak
tekintetében:
—

5G-s fenyegetettségi helyzet 51;

—

nemzeti 5G-kockázatértékelések készítése;

—

biztonsági intézkedések az EEHK keretében 52, köztük külön iránymutatások
az 5G-vel kapcsolatos biztonságra nézve 53.

64 A Bizottság megbízta továbbá az ENISA-t, hogy készítse elő az 5G-hálózatok uniós

kiberbiztonsági tanúsítási rendszerét, amely várhatóan segíti a hálózatok műszaki
sebezhetőségével kapcsolatos kockázatok kezelését és a kiberbiztonság további
fokozását 54. Bár ez a tanúsítás növelheti a biztonságot, azt nem előzheti meg, hogy
szoftverfrissítések révén a fenyegetések beépüljenek a rendszerekbe.

65 Az ellenőrzésünk céljából megkérdezett valamennyi tagállami hatóság képviselője

hangsúlyozta, hogy a Bizottság és az ENISA támogatása hasznos az 5G kiberbiztonsági
uniós eszköztár végrehajtásához. Ezenkívül a legtöbb nemzeti távközlési szabályozó
hatóság (21-ből 15) kijelentette, hogy a Bizottság, illetve az ENISA támogatta a nemzeti
hatóságokat a fő stratégiai intézkedések végrehajtásával kapcsolatos bevált
gyakorlatok cseréjében.

51

ENISA, Threat Landscape for 5G Networks, 2020.12.14.

52

ENISA, Guideline on Security Measures under the EECC, 2020.12.20.

53

ENISA, 5G supplement to the Guidelines on Security Measures under the EECC, 2021.07.07.

54

2021. február 3-i sajtóközlemény.
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Az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztárat túl későn fogadták el ahhoz, hogy a 2014–
2020-as időszakban figyelembe lehessen venni az uniós társfinanszírozású
projekteknél

66 Az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztár egyik célkitűzése az, hogy az uniós

társfinanszírozású 5G-projektek figyelembe vegyék a kiberbiztonsági kockázatokat.
Az eszköztárat azonban csak 2020 januárjában fogadták el. Az ellenőrzésünk során
megvizsgált valamennyi projekt kiválasztása az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztár
közzététele előtt történt, ezért nem lehetett elvárni tőlük, hogy kövessék a
kiberbiztonsággal kapcsolatban – többek között a nagy kockázatú forgalmazókkal
szemben – ajánlott megközelítést. Mintánkban például azonosítottunk
Spanyolországban egy Horizont 2020- és két ERFA-projektet, amelyek Svédországban
később betiltott kínai 5G-berendezéseket használtak (lásd: 15. bekezdés).

67 A 2021–2027-es időszakban a Bizottság koherens megközelítést kíván

előmozdítani az 5G biztonságára vonatkozóan az uniós társfinanszírozású projekteknél,
amennyiben az eszköztár tiszteletben tartása az uniós finanszírozás feltétele lesz.
Ez azonban a végrehajtási módtól függően eltérő lesz:
o

A közvetlenül a Bizottság által irányított programok (például a 2021–2027-es
Horizont Európa) lehetővé teszik a forgalmazók kizárását abban az esetben, ha
azokat befolyásolhatja valamely nem uniós ország kormányzata. Ez valószínűleg
biztosítja, hogy az uniós finanszírozású projektek figyelembe vegyék a
kiberbiztonsági kockázatokat, és elkerülhető lesz az olyan helyzet, amikor egy
forgalmazót az egyik tagállamban uniós társfinanszírozású projektből
finanszíroznak, miközben egy másik tagállamban nagy kockázatúnak tekintik és
kizárják;

o

A megosztott irányítás keretében végrehajtott programok esetében a
jogszabályok nem tartalmaznak kiberbiztonsági kockázatokra vonatkozó
követelményeket. A Bizottság ezért azt tervezi, hogy szorgalmazza az uniós
eszköztárra való hivatkozás beépítését a tagállamok partnerségi
megállapodásaiba. Ily módon az 5G-vel kapcsolatos projektek ERFAfinanszírozásánál figyelembe vennék a kiberbiztonsági kockázatokat;

o

A Bizottság az (ESBA helyébe lépő) Invest-EU program 55 és a Helyreállítási és
Rezilienciaépítési Eszköz esetében is arra kívánja ösztönözni az érintett szerveket,
hogy a finanszírozási megállapodásokban hivatkozzanak az uniós eszköztárra.

55

2021/523 rendelet az InvestEU program létrehozásáról.
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Az 5G-hálózatok kiépítése során a tagállamok még nem foglalkoznak
összehangolt módon a biztonsági szempontokkal
Nem áll rendelkezésre elegendő információ arról, hogy a tagállamok hogyan állnak
hozzá a biztonsági kérdésekhez

68 A Bizottság a Kiberbiztonsági Együttműködési Csoporton, a tagállamokkal

folytatott kétoldalú megbeszéléseken, valamint közvetett módon a médián keresztül
követi nyomon az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztár végrehajtása terén elért
eredményeket, illetve számol be azokról. E nyomon követés első eredményeit 2020
júliusában tették közzé56. 2020 decemberében a Bizottság jelentést tett közzé az
5G-hálózatok kiberbiztonságáról szóló bizottsági ajánlás hatásáról is 57. 2021
szeptemberétől nem szerepel a tervekben további beszámolás.

69 A fent említett jelentések azonban nem tartalmaznak közös fő

teljesítménymutatókat, és nincsenek bennük összevethető, részletes információk arról,
hogy a tagállamok hogyan állnak hozzá az 5G biztonsági kérdéseihez.

70 Továbbá kevés a nyilvánosan hozzáférhető információ arról, hogyan járnak el a

tagállamok a nagy kockázatú forgalmazók esetében, tehát hogyan azonosítják őket,
illetve kizárják-e őket az 5G eszközök forgalmazásából, és még a rendelkezésre álló
információ is ellentmondásos és hiányos. Például:
o

Az eszköztár végrehajtása terén a tagállamok által elért haladásról szóló, 2020.
júliusi jelentésében (lásd: 68. bekezdés) a Bizottság arról számolt be, hogy a
tagállamok mintegy fele (27-ből 14) értékelte a forgalmazók kockázati profilját, és
korlátozásokat vezetett be a nagy kockázatúnak ítélt forgalmazókkal szemben.

o

A BEREC 2020. decemberi jelentése 58 szerint csak kilenc tagállam vezetett be ilyen
korlátozásokat, és a többi 18 tagállam közül hét a jövőben sem szándékozik ilyen
korlátozásokat érvényesíteni.

56

Report on Member States’ Progress in Implementing the EU Toolbox on 5G Cybersecurity,
2020. július.

57

Report on the impacts of the Commission Recommendation of 26 March 2019 on the
Cybersecurity of 5G networks, SWD(2020) 357 final, 2020.12.16.

58

BEREC, Internal Report concerning the EU 5G Cybersecurity Toolbox Strategic Measures 5
and 6 (Diversification of suppliers and strengthening national resilience), BoR 20 (227),
10.12.2020.
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71 Még ha a tagállamok elfogadtak is az 5G-hálózatok biztonságára vonatkozó

jogszabályokat (lásd még: 75. bekezdés), ezek továbbra sem tisztázzák a tagállamok
hozzáállását a nagy kockázatú forgalmazókhoz. A konkrét döntéseket valószínűleg csak
végrehajtási jogi aktusok vagy nem nyilvános közigazgatási határozatok, illetve
kereskedelmi döntések révén hozzák meg.

72 Az általunk (például az Európai Parlamentnél) megkérdezett érdekelt felek és

döntéshozók szerint a nagy kockázatú forgalmazókkal kapcsolatos tagállami
megközelítésre vonatkozóan még a nem nyilvános (például a Bizottság vagy a hálózatés információbiztonsági csoport jelentéseiből tudható) információk is szűkösek, ezért
még e szervezetek is kénytelenek média- és nem hivatalos forrásokra támaszkodni.

73 Az 5G biztonsági aggályainak határokon átnyúló jellege ellenére általában kevés

nyilvános információ áll rendelkezésre arról, hogy a tagállamok hogyan állnak hozzá a
biztonsági kérdésekhez, különösen a nagy kockázatú forgalmazókat illetően. Ez
hátráltatja a tagállamközi ismeretmegosztást és csökkenti az összehangolt
intézkedések alkalmazásának lehetőségét. Ezenkívül így a Bizottság is kevésbé tud
javaslatokat tenni az 5G-hálózatok biztonságának javítására.
A jelek szerint egyes tagállamok eltérő megközelítéseket alkalmaznak az
5G-forgalmazókat illetően

74 A nemzeti hatóságok széles mérlegelési jogkörrel bírnak az 5G biztonságával

kapcsolatos fő intézkedések végrehajtása során (lásd: 48. és 49. bekezdés). Az
eszköztár figyelembe veszi a nemzeti hatásköröket és a vonatkozó országspecifikus
tényezőket (a nemzetbiztonsági szolgálatok fenyegetésértékelése, az 5G kiépítésének
időkerete, beszállítók jelenléte, kiberbiztonsági képességek). Az egyes forgalmazóktól
származó berendezések használatával vagy a nagy kockázatú forgalmazókra vonatkozó
korlátozások hatályával kapcsolatban a tagállamok eddig eltérő megközelítéseket
alkalmaztak (négy tagállam példáját lásd: 5. háttérmagyarázat).

5. háttérmagyarázat
A kínai 5G-forgalmazókkal szembeni eltérő tagállami megközelítések:
példák
Van érvényben lévő keretrendszer és alkalmaznak korlátozásokat(1)
2020 októberében a svéd nemzeti távközlési szabályozó hatóság (PTS) az 5Gfrekvenciaárverésen való részvétel feltételeiként a következőket írta elő:
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—

az új berendezések telepítéséhez és az adott frekvenciasávokon történő
rádióhasználathoz szükséges központi funkciók végrehajtásához nem
szabad kínai forgalmazók termékeit felhasználni;

—

az ilyen forgalmazóktól származó meglévő infrastruktúrát legkésőbb
2025. január 1-jéig ki kell vezetni.

Van érvényben lévő keretrendszer, de még nem alkalmazzák(2), (3), (4)
Németországban a 2021. májusi 2.0. sz. informatikai biztonsági törvény előírja a
kritikus összetevők kötelező tanúsítását azok használatának engedélyezése előtt.
Az általunk megkérdezett német mobilhálózat-üzemeltetők egy az ENISA égisze
alatti egységes európai tanúsítási eljárást részesítenének előnyben, egyfajta
európai „egyablakos ügyintézést”, ahelyett, hogy egy sor nemzeti tanúsítványt
kelljen beszerezniük. A törvény azt is lehetővé teszi, hogy a szövetségi
belügyminisztérium megtiltsa egyes kritikus elemek felhasználását, amennyiben ez
nemzetbiztonsági fenyegetést jelenthetne.
Ausztriában a 2021. október végén elfogadott felülvizsgált távközlési törvény
lehetővé teszi, hogy az illetékes miniszter nagy kockázatúnak minősítsen egyes
forgalmazókat, korlátozásokat alkalmazzon, vagy kizárja őket a piacról. 2021.
októberi, nyilvánosan elérhető információk szerint az ország arra készül, hogy a
kínai Huawei mint beszállító segítségével bővítse 5G-hálózatát.
Nincs érvényes keretrendszer(5), (6)
2021 szeptemberéig Magyarország egyetlen 5G-forgalmazót sem korlátozott, és a
közeljövőben sem valószínű, hogy így tenne. Magyarország hivatalosan is
elutasította az USA által támogatott nemzetközi „Tiszta 5G-hálózat” programhoz
való csatlakozást, amelynek célja, hogy korlátozza a kínai forgalmazók jelenlétét az
5G törzshálózatokban.
(1) A 3,5 GHz-es és a 2,3 GHz-es frekvenciasáv árverésének feltételeiről szóló, 2020.10.20-i 18–8496 határozat.
(2) Zweites Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz 2.0).
(3) Ausztria hírközlési törvénye.
(4) https://www.euractiv.com/section/5g/news/austria-to-also-rely-on-huawei-in-5g-rollout/
(5) https://chinaobservers.eu/wp-content/uploads/2021/01/briefing-paper_huawei_A4_03_web-1.pdf
(6) https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-5g-regulation-and-law/hungary
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75

Az eszköztár elfogadása óta előrelépés történt az 5G-hálózatok biztonságának
megerősítése terén, mivel a tagállamok többsége korlátozásokat alkalmaz vagy készül
alkalmazni a nagy kockázatú forgalmazókra vonatkozóan. 2021 végéig 13 tagállam
fogadott el vagy módosított az 5G biztonságáról szóló nemzeti jogszabályt. Ezek a
szabályozási intézkedések figyelembe veszik az eszköztárban meghatározott
kritériumokat, de egymástól eltérő megközelítéseket követnek (lásd: 6. ábra). Más
tagállamokban folyamatban van hasonló jogszabályok előterjesztése. Ennek
eredményeként az elkövetkező években konvergensebbé válhat a nagy kockázatú
5G-forgalmazókkal szemben alkalmazott megközelítés, legalábbis azon tagállamokban,
amelyek elfogadtak ilyen jogszabályokat.
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6. ábra. Azon tagállamok, amelyek a nagy kockázatú forgalmazók berendezéseinek a hálózatukból való kizárását
lehetővé tevő jogszabályokat fogadtak el: 2021. októberi állapot
Svédország: Az elektronikus hírközlésről szóló törvény módosításai értelmében a
„rádióadók használatára” vonatkozó engedély csak akkor hagyható jóvá, ha „úgy tekinthető,
hogy a rádióhasználat nem veszélyezteti a nemzetbiztonságot”, és ez a jogalap a
frekvenciák árverésének feltételeiről szóló döntéshez, amely két forgalmazó
berendezéseinek kizárását írja elő.

Dánia: A kritikus kommunikációs infrastruktúra szolgáltatóinak
biztonságáról szóló törvény lehetővé teszi a Dán Kiberbiztonsági
Központ számára, hogy nemzetbiztonsági okokból megtiltsa a
nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus
hírközlési szolgáltatások alapvető üzleti szolgáltatói számára, hogy
kritikus hálózati elemekre vonatkozó megállapodást kössenek.

Németország: Az informatikai biztonságról szóló 2.0.
törvény előzetes hatáskört biztosít a szövetségi
belügyminisztériumnak, amely korlátozhatja egy
kritikus elem használatát, amennyiben annak
működése nemzetbiztonságot érintene.

Szlovákia: A nemzeti biztonsági hatóság által végzett
kockázatértékelést követően a törvény tilalmat vezet be a
technológia vagy a szolgáltatás tekintetében.

Franciaország: A francia honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekek
védelmére irányuló törvény a mobil rádióhálózatok
üzemeltetésével összefüggésben előzetes engedélyezési rendszert
vezet be a berendezésekre vonatkozóan. A miniszterelnök eseti
alapon engedélyezheti vagy megtagadhatja az 5G hálózatok
kiépítését, az információs rendszerek biztonságáért felelős nemzeti
ügynökség elemzése alapján.

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság adatai alapján.

Lettország: A 442. és 100. kormányrendelet, valamint az
informatikai biztonságról szóló törvény bevezette a
közbeszerzési szerződésekben a hardverek/berendezések
eredetének azonosítására vonatkozó kötelezettséget (uniós
vagy NATO-tag országban történő regisztrálás szükséges).

Litvánia: Az elektronikus hírközlésről szóló törvény
módosítása után a nem megbízható szolgáltatók 2025
után nem szállíthatnak 5G berendezéseket.

Hollandia: A távközlési törvény lehetővé teszi a
mobilhálózat-üzemeltetőkre vonatkozó
követelmények előírását. A távközlés biztonságáról
és integritásáról szóló rendelet meghatározza a
nagy kockázatú forgalmazók meghatározásának
kritériumait.

Olaszország: A honvédelmi és nemzetbiztonsági ágazat vállalati struktúráira vonatkozó
különleges hatáskörökről szóló törvény értelmében a kormány nyomon tudja követni az
5G kifejlesztését minden olyan esetben, amikor egy mobilhálózat-üzemeltető nem uniós
szolgáltatók által beszerzett rendszereket és szolgáltatásokat használ. A kormánynak egy
minisztériumközi koordinációs csoport ad tanácsot a szerződések letiltásának vagy
biztonsági intézkedések bevezetésének lehetőségéről.

Finnország: A hírközlő hálózat kritikus részeiről szóló
rendelet meghatározza, hogy a hálózatok mely részeire
vonatkoznak potenciális korlátozások.

Románia: Az információs infrastruktúráról szóló törvény előzetes
engedélyezési rendszert vezet be, amelynek keretében a
miniszterelnök – a Legfelső Honvédelmi Tanács kritériumokon alapuló
hozzájárulásával – engedélyeket ad ki a beszállítóknak.

Ausztria: Az aktualizált távközlési törvény
lehetővé teszi, hogy az illetékes miniszter
nagy kockázatúnak minősítsen egyes
beszállítókat és korlátozásokat alkalmazzon
vagy kizárja őket a piacról.

Ciprus: A hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló
határozat előírja, hogy a digitális biztonsági hatóságnak technikai
kritériumokon alapuló értékelést kell végeznie, míg a kormány
politikai kritériumok alapján értékeli a forgalmazók kockázati
profilját.
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76 A Bizottság mindeddig nem mérte fel, milyen hatással lenne a megközelítések

eltérő volta, ha valamely tagállam egy másik tagállamban nagy kockázatúnak tekintett
forgalmazó berendezéseit felhasználva építi ki 5G-hálózatait. Ez a hatás érintheti a
határokon átnyúló biztonságot, de akár az egységes uniós piacon működő
mobilhálózat-üzemeltetők közötti versenyt is.
A Bizottság a közelmúltban kezdett foglalkozni a belső piacot torzító külföldi
támogatások kérdésével

77 A 2020 decemberéig az Unióban beszerzett valamennyi 4G- és 5G-berendezés
több mint fele nem uniós forgalmazóktól származott (lásd: 7. ábra).

7. ábra. Az uniós/nem uniós* forgalmazók berendezéseit használó
mobilhálózat-üzemeltetők aránya
4G

Uniós
forgalmazók
Nem uniós
forgalmazók*

5G

RAN

Alapösszetevők

RAN

Alapösszetevők

49%
51%

42%
58%

60%
40%

40%
60%

* „nem uniós”: az észak-amerikai, ázsiai és ausztrál forgalmazók.
Forrás: Európai Számvevőszék, a BEREC adatai alapján. Belső jelentés az 5G uniós kiberbiztonsági
eszköztár 5. és 6. stratégiai intézkedéséről (a beszállítók diverzifikálása és a nemzeti ellenálló képesség
erősítése). BoR (20) 227.

78 2019 végén az EU-27 országaiban konkrétan 286 millió ügyfél (a teljes lakosság

64%-a) használt kínai forgalmazók 4G-berendezésein alapuló távközlési hálózatokat 59.
2020 októberében az európai parlamenti képviselők egy csoportja azt az aggályt
vetette fel a tagállamok távközlési és kereskedelmi miniszterei, valamint a Bizottság
felé, hogy a kínai forgalmazók magas piaci részesedését részben az a tisztességtelen
gazdasági előny okozza, hogy olyan köztámogatásban részesültek, amelyben az uniós

59

StrandConsult, Understanding the Market for 4G RAN in Europe: Share of Chinese and NonChinese Vendors in 102 Mobile Networks.
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állami támogatási szabályok értelmében az uniós forgalmazók nem részesülhetnek 60.
A közelmúltban egy áttekintésünk során e tekintetben hasonló kockázatokat tártunk
fel 61. Az ilyen támogatások torzíthatják a belső piacot, egyenlőtlen versenyfeltételeket
teremthetnek az 5G-forgalmazók között, és mindennek a biztonságra nézve is lehetnek
következményei. E probléma kezelése érdekében 2021 májusában a Bizottság új
rendeletre tett javaslatot 62, amely eljárásokat állapít meg az ilyen támogatások
kivizsgálására és a kapcsolódó torzulások orvoslására.
A Bizottság nem rendelkezik elegendő információval a kínai forgalmazók
berendezéseivel kapcsolatos esetleges helyettesítési költségekről

79 Egy 2020. júniusi jelentés

szerint ha az 5G-infrastruktúra egyik fő forgalmazóját
korlátoznák, az az Unióban a következő évtizedben csaknem évi 2,4 milliárd euróval
(összesen 24 milliárd euróval) növelné a teljes beruházási költséget. Egy másik
tanulmány szerint 64 az európai üzemeltetők már jelenleg is szembesülnek a 2012 és
2016 között épült 4G-hálózatok korszerűsítésének költségeivel, mivel a három-négy
évnél régebbi hálózati berendezések felújítása és korszerűsítése szokásos üzleti
gyakorlat. A tanulmány becslése szerint a kínai forgalmazóktól 2016 óta vásárolt,
korszerűsíthető berendezések lecserélésének összköltsége körülbelül 3 milliárd euró
lesz.
63

80 A kínai forgalmazóktól származó berendezések nagy aránya, valamint egyes

tagállamokban esetleges nagy kockázatúnak való minősítésük miatt a mobilhálózatüzemeltetők több milliárdos nagyságrendű helyettesítési költséggel szembesülhetnek,
ha a kínai forgalmazók berendezéseit átmeneti időszak nélkül el kell távolítaniuk az
európai hálózatokról és azokat le kell cserélniük (lásd: 77–79. bekezdés). Elvileg nem
nyújtható állami támogatás annak kompenzálására, hogy az üzemeltetők jogi
kötelezettségeket teljesítenek, illetve csakis abban az esetben, ha a tagállamok
60

Az európai parlamenti képviselők levele az uniós távközlési és kereskedelmi minisztereknek,
valamint Thierry Breton, Margrethe Vestager és Valdis Dombrovskis európai biztosoknak,
2020.10.14.

61

A Számvevőszék 03/2020. sz. áttekintése: Az Unió válasza Kína államilag vezérelt beruházási
stratégiájára.

62

A belső piacot torzító külföldi támogatásokról szóló rendeletre irányuló javaslat, COM(2021)
223 final, 2021.5.5.

63

Oxford Economics, Restricting competition in 5G network equipment throughout Europe,
2020. június (A Huawei támogatásával).

64

StrandConsult, The real cost to „rip and replace’ Chinese equipment from telecom networks.
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bizonyítani tudják a Bizottságnak, hogy bizonyos előírt követelményeket (például
ösztönző hatás) teljesítenek. Elemzésünk során egy olyan esetet találtunk, amikor a
nemzeti törvények alkalmasint lehetővé teszik a helyettesítési költségek nemzeti
közfinanszírozásból történő támogatását (lásd: az elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról szóló finn törvény 65). A tagállamok kötelesek értesíteni a Bizottságot
minden olyan állami támogatásról, amely a mobilhálózat-üzemeltetők ilyen
költségeinek kompenzálására irányul. A Bizottság szerint ez idáig egyetlen tagállam
vagy érdekelt sem vette fel velük a kapcsolatot, hogy megvitassa a berendezések
helyettesítési költségeihez nyújtott állami támogatás kérdését. Az ellenőrzésünk során
megkérdezett ágazati érdekelt felek szerint az ilyen költségek tagállami kezelésével
kapcsolatos bizonytalanság, valamint a tagállamok közötti lehetséges különbségek
csorbítják az üzleti biztonságot, és veszélyeztetik az 5G időben történő bevezetését.

65

1207/2020. sz. törvény az elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, 2020.12.30., 301. cikk.
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Következtetések és ajánlások
81 Ellenőrzésünk alapján összességében elmondható, hogy a Bizottság támogatása

ellenére jelentős késedelmek tapasztalhatók az 5G kiépítése terén a tagállamokban, és
további erőfeszítésekre van szükség az 5G bevezetésével kapcsolatos biztonsági
kérdések megoldása érdekében.

82 A 2016. évi 5G cselekvési tervében a Bizottság arra szólított fel, hogy 2025-ig

valamennyi városi területen és a fő közlekedési útvonalak mentén biztosítsanak 5Glefedettséget, 2021 márciusában pedig 2030-ra a teljes lefedettséget tűzte ki célul.
2020 végéig 23 tagállam indított kereskedelmi 5G-szolgáltatásokat, elérve azt a köztes
célt, hogy legalább egy nagyvárosban legyen hozzáférés ezekhez a szolgáltatásokhoz.
Megállapítottunk azonban, hogy a Bizottság célkitűzései nem minden tagállam nemzeti
5G-stratégiájában vagy széles sávra vonatkozó tervében szerepelnek. Emellett több
országban még nem ültették át az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexet a nemzeti
jogba, és az 5G-frekvenciák kiosztása is késik. A frekvenciakiosztás késedelmei
különböző okoknak tulajdoníthatók: gyenge kereslet a mobilhálózat-üzemeltetők
részéről, határokon átnyúló koordinációs problémák a keleti határok mentén fekvő
nem uniós országokkal, az árverések elhalasztása a Covid19-járvány miatt, és
bizonytalanság arra nézve, hogyan kezeljék a biztonsági kérdéseket. A Bizottság szerint
a 2025-re kitűzött célokat csak 11 tagállam fogja elérni (lásd: 22–43. bekezdés).

83 A Bizottság különböző kezdeményezések, iránymutatás és az 5G-vel kapcsolatos

kutatás finanszírozása révén támogatta a tagállamokat a 2016. évi 5G cselekvési terv
végrehajtásában. A Bizottság azonban nem határozta meg az 5G-hálózatok
szolgáltatásainak elvárt minőségét, például hogy a teljesítményre nézve mit kell
biztosítani a minimális sebesség és a maximális késleltetés tekintetében. Ennek
következtében a tagállamok eltérően értelmezik az „5G minősége” fogalmát.
Megállapítottuk, hogy a tagállamok eltérően állnak hozzá az 5G-szolgáltatások
kiépítéséhez, a minimális sebességet és a maximális késleltetést például csak két
tagállam határozta meg. Ezek az eltérő megközelítések végső soron azzal a kockázattal
járnak, hogy egyenlőtlenségek alakulnak ki az 5G-szolgáltatásokhoz való hozzáférés és
azok minősége terén az Unióban, és ezáltal a tagállamok és a régiók közötti „digitális
szakadék” inkább nő, mintsem csökkenne (lásd: 22–31. bekezdés).
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1. ajánlás. Az 5G-hálózatok Unión belüli egyenletes és időben
történő kiépítésének ösztönzése
A Bizottság:
a)

a tagállamokkal közösen dolgozza ki az 5G-hálózatok elvárt
szolgáltatásminőségének közös meghatározását, például azokat a teljesítményre
vonatkozó követelményeket, amelyeket a minimális sebesség és a maximális
késleltetés tekintetében biztosítani kell;

b)

ösztönözze a tagállamokat, hogy 5G-/digitális stratégiáik vagy a széles sávra
vonatkozó terveik következő aktualizálásakor vegyék fel azokba az 5G kiépítésével
kapcsolatos 2025-ös és 2030-as célkitűzéseket, valamint az ezek eléréséhez
szükséges intézkedéseket;

c)

támogassa a tagállamokat a nem uniós szomszédos országokkal történő
frekvenciakoordináció problémáinak kezelésében, például annak
szorgalmazásával, hogy a téma szerepeljen a témához kapcsolódó minden
találkozó napirendjén.

Határidő: 2022. december

84 Az 5G-hálózatok biztonsági vonatkozásai csak a közelmúltban váltak komoly uniós

szintű problémává. Az ehhez kapcsolódó uniós szintű fellépés szükségességét az
Európai Tanács 2019-ben emelte ki, amikor összehangolt megközelítésre és a
tagállamok együttműködésére szólított fel ebben a határokon átnyúló témában.
A Bizottság a tagállamokkal együtt gyorsan reagált az 5G-vel kapcsolatban felmerülő
biztonsági aggályokra. 2020-ban a Kiberbiztonsági Együttműködési Csoport 5G
kiberbiztonsági uniós eszköztárat fogadott el, amely stratégiai, technikai és támogatási
intézkedéseket határoz meg az 5G-hálózatokat érintő fenyegetések kezelésére, és
mindegyik intézkedés esetében meghatározza, hogy mely szereplők felelősek. Több
intézkedés foglalkozik az 5G-berendezések nagy kockázatú forgalmazóinak kérdésével.
Ezt az eszköztárat a Bizottság és az Európai Tanács ezt követően jóváhagyta (lásd: 45–
47. bekezdés). Mivel az eszköztár „puha” (nem kötelező erejű) jogi eszköz, ezeknek az
intézkedéseknek nincs kötelező hatásuk a tagállamokra. A közelmúltban a digitális
rendszerek intelligens, tiszta és biztonságos kapcsolatainak világszerte történő
ösztönzésére irányuló új európai stratégia úgy említette az 5G kiberbiztonsági uniós
eszköztárat, mint a digitális infrastruktúrába történő beruházások irányításának
eszközét (lásd: 50. bekezdés).
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85 Az eszköztárban szereplő kritériumok hasznos működési kerettel szolgálnak

ahhoz, hogy a beszállítók kockázati profiljának értékelése valamennyi tagállamban
összehangolt módon történjen. Ugyanakkor ennek az értékelésnek az elvégzése
továbbra is nemzeti feladatkörben marad (lásd: 54. bekezdés).

86 Az eszköztár elfogadása óta előrelépés történt az 5G-hálózatok biztonságának

megerősítése terén, mivel a tagállamok többsége korlátozásokat alkalmaz vagy készül
alkalmazni a nagy kockázatú forgalmazókra vonatkozóan. E keret figyelembevételével
2021 októberéig 13 tagállam hozott vagy módosított jogszabályt az 5G biztonságára
nézve. Más tagállamokban folyamatban van az eszköztár kritériumait figyelembe vevő
jogszabályok előterjesztése (lásd: 54. és 75. bekezdés).

87 Az eszköztárat az 5G bevezetésének korai szakaszában fogadták el, de addigra

több mobilhálózat-üzemeltető az 5G-berendezésekre már kiválasztotta a beszállítóit
(lásd: 52. bekezdés). A szakpolitika kialakításából eredő biztonsági aggályok figyelmen
kívül hagyása annak a kockázatával jár a végrehajtásra nézve, hogy a várt előnyöket
(amilyen például a GDP növekedése) csorbíthatják a fenyegetések kezelésének (például
a kiberbűnözés elleni küzdelemnek) a költségei (lásd: 02. és 04. bekezdés).

88 Az eszköztár figyelembe veszi a nemzeti hatásköröket és a vonatkozó

országspecifikus tényezőket. Ellenőrzésünk tanúsága szerint a tagállamok eltérő
megközelítéseket alkalmaztak a nagy kockázatú forgalmazóktól származó
berendezések használatával vagy a korlátozások hatályával kapcsolatban (például hogy
azok csak az 5G-hálózat alapvető vagy kritikus részeit érintik-e, vagy a rádió-hozzáférési
hálózatot vagy annak részeit) (lásd: 74. és 75. bekezdés).

89 Ha az elkövetkező években a tagállamok az eszköztáron alapuló jogszabályokat

fogadnak el az 5G biztonságára nézve, az összehangoltabb megközelítést
eredményezhet a nagy kockázatú 5G-forgalmazókat illetően. Mivel azonban az ebben
az eszköztárban felsorolt intézkedések egyike sem bír jogilag kötelező erővel, a
Bizottságnak nincs hatásköre ezek érvényre juttatására. Ezért továbbra is fennáll a
kockázat, hogy az eszköztár önmagában nem fogja szavatolni, hogy a tagállamok
összehangolt módon kezeljék a biztonsági szempontokat (lásd: 49–75. bekezdés).

90 Számos 5G szolgáltató az Unión kívül található, ezért harmadik országok

jogszabályai szerint működik, amelyek jelentősen eltérhetnek az uniós normáktól,
például a polgárok számára biztosított eredményes adatvédelem tekintetében, és
általánosabban a tekintetben, hogy a bírói függetlenséget hogyan biztosítják a
jogalkotási vagy demokratikus fékek és ellensúlyok. Az, hogy az 5G-hálózatok
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túlnyomórészt szoftveralapúak, külön aggodalomra adhat okot, ha az ilyen szoftverek
irányítóközpontjai nem uniós országokban működnek, mert így uniós polgárokra
potenciálisan harmadik országok jogszabályai vonatkozhatnak A Bizottság figyelmet
szentelt ezen aggályoknak, hiszen bármely olyan vállalkozásnak, amely uniós
polgároknak nyújt szolgáltatásokat, tiszteletben kell tartania az uniós szabályokat és
értékeket. A Bizottság több országgal is párbeszédet kezdett a személyes adatok magas
szintű védelmének biztosítása érdekében (lásd: 56–62. bekezdés).

91 Az 5G biztonsági aggályainak határokon átnyúló jellege ellenére kevés nyilvános

információ áll rendelkezésre arról, hogy a tagállamok hogyan állnak hozzá a biztonsági
kérdésekhez, és hogy mennyire függenek a nagy kockázatú forgalmazóktól. A Bizottság
nyomon követi az uniós eszköztár végrehajtását és beszámol arról. Ez a beszámolás
azonban nem tartalmaz részletes és összehasonlítható információt arra vonatkozóan,
hogy a tagállamok hogyan állnak hozzá az 5G-vel kapcsolatos biztonsági aggályokhoz.
Ezenfelül 2021 szeptemberétől nem szerepel a tervekben további beszámolás. Ez az
információhiány hátráltatja a tagállamközi ismeretmegosztást és csökkenti az
összehangolt intézkedések alkalmazásának lehetőségét. Ezenkívül így a Bizottság is
kevésbé tud javaslatokat tenni az 5G-hálózatok biztonságának javítására (lásd: 68–73.
bekezdés).

2. ajánlás. Összehangolt megközelítés előmozdítása a
tagállamok között az 5G biztonsága tekintetében
A Bizottság:
a)

nyújtson további iránymutatást és foganatosítson támogató intézkedéseket az 5G
kiberbiztonsági uniós eszköztár fő elemeire, például az 5G-forgalmazók
értékelésére vonatkozó kritériumokra, e forgalmazók nagy kockázatúként való
besorolására, illetve adatvédelmi megfontolásokra nézve.

Határidő: 2022. december
b)

segítse elő az 5G biztonságára vonatkozó tagállami megközelítések
átláthatóságát, az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztár biztonsági intézkedései
végrehajtásának nyomon követése és az arról való beszámolás révén. Ehhez közös
fő teljesítménymutatók alkalmazása ajánlatos.

Határidő: 2022. december
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c)

a tagállamokkal együtt mérje fel, hogy az 5G-hálózatbiztonságának mely
aspektusai tekintetében van szükség olyan előírások megszabására, amelyeknek
érvényt lehet szerezni, és adott esetben kezdeményezzen jogszabályokat.

Határidő: 2022. december

92 A Bizottság már egy ideje foglalkozik a külföldi támogatásoknak köszönhető

tisztességtelen gazdasági előnnyel kapcsolatos állításokkal. Az ilyen támogatások
torzíthatják a belső piacot, egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek az 5Gforgalmazók között, és mindennek a biztonságra nézve is lehetnek következményei
(lásd: 78. bekezdés).

93 Arra nézve, hogy a tagállamok hogyan kezelik a nagy kockázatú forgalmazók

berendezéseinek az uniós hálózatokból átmeneti időszak nélkül történő kivonása után
az ezek helyettesítése miatt a mobilhálózat-üzemeltetőknél esetlegesen felmerülő
költségek kérdését, a Bizottság nem rendelkezik elegendő információval. A kérdés
eltérő kezelése csorbíthatja az üzleti biztonságot, és veszélyeztetheti az 5G időben
történő bevezetését (lásd: 79. és 80. bekezdés). Ugyanakkor az 5G biztonságára
vonatkozó tagállami megközelítések és különösen az Unión belüli összehangolt
megközelítés hiánya befolyásolhatja az egységes piac eredményes működését. Ezt a
problémát a Bizottság mindeddig nem mérte fel (lásd: 74–76. bekezdés).

3. ajánlás. Kísérje figyelemmel a tagállamoknak az 5G-vel
kapcsolatos biztonságra vonatkozó hozzáállását, és mérje fel,
hogyan befolyásolja ezek eltérő volta az egységes piac
eredményes működését
A Bizottság:
a)

az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztár végrehajtása keretében történő rendszeres
nyomon követés és beszámolás révén mozdítsa elő az átlátható és egységes
megközelítést arra nézve, hogy a tagállamok hogyan járnak el a mobilhálózatüzemeltetőknek a nagy kockázatú szállítóktól vásárolt 5G-berendezések cseréjével
kapcsolatos költségeit illetően.

b)

mérje fel, milyen hatással lenne az egységes piacra, ha valamely tagállam egy
másik tagállamban nagy kockázatúnak tekintett forgalmazó berendezéseit
felhasználva építi ki 5G-hálózatait.

Határidő: 2022. december
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A jelentést 2021. december 15-i luxembourgi ülésén fogadta el az Iliana Ivanova
számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara.
A Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner Lehne
elnök
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Mellékletek
I. melléklet. Az 5G-vel kapcsolatos fő lehetőségek és kockázatok
LEHETŐSÉGEK

KOCKÁZATOK

Új technológiák vállalkozások általi
fejlesztése

Adatvédelmi kockázatok

Fokozott mobilitás és a közlekedési
rendszer korszerűsítése

Nemzetbiztonsági fenyegetések

A mindennapi fizikai tárgyak
összekapcsolhatóságának további
lehetővé tétele
Az elektronikus eljárások használatának
fokozása az egészségügyi ellátásban
(e-egészségügy)

Az ellátási lánctól való függés

Kibertámadások

A polgárok biztonságának növelése

Az egészségre gyakorolt kedvezőtlen
hatások

A társadalmi médiahasználat változásának
támogatása

Munkahelyek megszűnése a
hatékonyságnövekedés miatt

A munkahelyteremtés ösztönzése számos
ágazatban és a munkaerőpiac átalakítása
A demokrácia erősítése
A digitális szakadék csökkentése

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Parlament Kutatószolgálata – Európai Tudományos
Médiaközpont alapján.
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II. melléklet. A távközlési hálózatok zavarainak és a
kiberbiztonsági eseményeknek a hatása: néhány példa
Üzemzavar a segélyhívó számoknál Franciaországban 66,67

01 2021. június 3-án az Orange-nál, a legnagyobb francia távközlési vállalatnál

történt hálózati leállás miatt több órán keresztül nem működött a sürgősségi
segélyhívó szolgálat. Bár ki tudták zárni, hogy kibertámadás okozta volna a hibát, az
ilyen incidens egyértelműen megmutatja, milyen hatással lehet egy kritikus hálózati
infrastruktúrában fellépő zavar.

Zsarolóvírus-támadások az ír állami egészségügyben 68,69,70

02 2021 májusában az ír egészségügyi szolgálat (a Health Service Executive)

zsarolóvírus-támadás miatt leállította valamennyi informatikai rendszerét. A támadás a
betegellátás valamennyi területét érintette, mivel megnehezítette a
betegnyilvántartásokhoz való hozzáférést, és növelte a késedelmek és hibák
kockázatát. Bár az ír tisztviselők tudomása szerint a betegek adataival nem történt
adatsértés, ám ha az egészségügyi nyilvántartásokat online megosztották volna, az
különböző bűncselekményekhez, akár csaláshoz és zsaroláshoz is vezethetett volna.
A Health Service Executive főigazgatója szerint a helyreállítás várható becsült költsége
500 millió euró (600 millió USA-dollár).
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https://www.euronews.com/2021/06/03/french-telecom-operator-orange-apologisesafter-emergency-numbers-crash-nationwide
https://www.reuters.com/business/media-telecom/orange-blames-network-outagesoftware-failure-audit-2021–06-11/
https://www.wsj.com/articles/irish-healthcare-service-shuts-down-it-systems-afterransomware-attack-11620998875
https://www.reuters.com/technology/irish-health-service-hit-by-ransomware-attackvaccine-rollout-unaffected-2021–05-14/
https://www.cert.europa.eu/cert/moreclusteredition/en/blog_DataBreachTodayinRSS
Syndication-in-299786a86ffeab5aec16d55392d94819.20210624.en.html
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Solarwinds 71,72,73

03 A Solarwinds egy amerikai vállalat, amely vállalkozások, valamint állami és

szövetségi ügynökségek számára fejleszt ki szoftvert hálózataik, rendszerük és
információtechnológiai infrastruktúrájuk kezeléséhez. 2020 elején a vállalatot
szoftvertámadás érte. A hackereknek rosszindulatú kódokat tartalmazó
szoftverfrissítések örvén sikerült a támadásokat a Solarwinds ügyfeleire is
kiterjeszteniük. A kódok „hátsó ajtókat” nyitottak meg az ügyfelek platformjain,
amelyeken át könnyedén behatolhattak a támadók, és így további rosszindulatú
szoftvereket és kémprogramokat tudtak telepíteni.

71
72
73

https://www.solarwinds.com/
https://www.reuters.com/article/us-cyber-solarwinds-microsoft-idUSKBN2AF03R
https://www.businessinsider.com/solarwinds-hack-explained-government-agencies-cybersecurity-2020–12?international=true&r=US&IR=T
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III. melléklet. Jogi és szakpolitikai keret
Európai Bizottság
Európai Tanács / az
Európai Unió Tanácsa
Jogszabályok
Kiberbiztonsági
Együttműködési
Csoport

2016

Kiberbiztonsági irányelv, 2016. július. Az egész Unióban egységesen magas kiberbiztonsági szintet
biztosító jogi intézkedések

2016

5G cselekvési terv, 2016. szeptember. Cél az 5G szolgáltatások elindítása valamennyi tagállamban
legkésőbb 2020 végéig, majd gyors kiépítésük annak érdekében, hogy 2025-re az összes városi
terület és a főbb szárazföldi közlekedési útvonalak zavartalan 5G lefedettséggel rendelkezzenek

2018

Elektronikus hírközlési kódex, 2018. december. Cél az elektronikus hírközlő hálózatok és
elektronikus hírközlési szolgáltatások belső piacának megvalósítása.

2019

Az Európai Tanács következtetései, 2019. március. „Az Európai Tanács várakozással tekint az 5Ghálózatok biztonságára vonatkozó egységes megközelítésre irányuló bizottsági ajánlás elé.”

2019

Ajánlás az 5G-hálózatok kiberbiztonságról,, 2019. március. Ajánlás a tagállamoknak az 5Ghálózatokat érintő kiberbiztonsági kockázatok nemzeti szintű értékelésére és a szükséges
biztonsági intézkedések megtételére.

2019

A Tanács következtetései az 5G jelentőségéről az európai gazdaság szempontjából, 2019.
december. Hangsúlyozza, hogy az 5G-hálózatok gyors és biztonságos bevezetése kulcsfontosságú
az EU versenyképességének fokozásához, és ehhez összehangolt uniós megközelítés szükséges.

2020

5G kiberbiztonsági eszköztár, 2020. január. Az 5G-hálózatok fő kiberbiztonsági kockázatait
mérsékelni képes lehetséges közös intézkedéscsomag meghatározása.

2020

Az 5G biztonságos kiépítése az EU-ban – Az uniós eszköztár alkalmazása, 2020. január. Az Európai
Bizottság jóváhagyja az eszköztárat és meghatározza annak következő lépéseit (pl. 2020 júniusára
készüljön jelentés a végrehajtásról).

2020

A Tanács következtetései Európa digitális jövőjének alakításáról, 2020. június. Az 5G biztonságos
uniós kiépítésével kapcsolatos fő kockázatok enyhítésének érdekében összehangolt megközelítés
biztosítása és végrehajtásának támogatása.

2020

Az Európai Tanács következtetései, 2020. október. Az 5G kiberbiztonsági eszköztár jóváhagyása,
különös tekintettel a magas kockázatú forgalmazókra vonatkozó korlátozások alkalmazásának
szükségességére.

2020

Ajánlás (…) az 5G rádióspektrumhoz való hozzáférésről, 2020. szeptember. Iránymutatások
kidolgozása az összekapcsoltságot elősegítő és az 5G rádióspektrumhoz való időben történő és
beruházásbarát hozzáférés biztosítására szolgáló közös uniós eszköztárról.

2020

Az EU kiberbiztonsági stratégiája a digitális évtizedre, 2020. december. „Puha jogi” dokumentum,
amely meghatározza a Bizottság prioritásait és tervezett intézkedéseit a kiberbiztonság egészére
vonatkozóan, beleértve az 5G-hálózatokat is.

2020

Javaslat a hálózat- és információbiztonságról szóló irányelvre, 2020. december. Célja a jelenlegi
irányelv korszerűsítése és hatályának kiterjesztése, hogy egyértelműbben lefedje az 5G
kiberbiztonságot.

2020

A kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról szóló irányelvre irányuló javaslat, 2020.
december. Célja az Unió társadalmának és gazdaságának működéséhez nélkülözhetetlen kritikus
infrastruktúrák sebezhetőségének csökkentése.

2020

Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja, 2021. március. Közös
európai jövőkép és fellépések felé a digitális évtized sikeréhez.

2021

A Tanács következtetései a digitális évtizedre vonatkozó uniós kiberbiztonsági stratégiáról, 2021.
március. Az 5G-hálózatok kiberbiztonsága terén teendő következő lépések támogatása, a
Bizottság kiberbiztonsági stratégiájában meghatározottak szerint.
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IV. melléklet. Az ESBA által társfinanszírozott projektek: példák
Az ESBA 5G-vonatkozású projektjei
Az általunk áttekintett két ESBA-projekt az 5G-hálózati termékportfólió fejlesztésére
irányuló kutatási, fejlesztési és innovációs beruházásokra vonatkozik. A két projekt a
rádiós hozzáférési hálózathoz és a törzshálózathoz szükséges hardverek és szoftverek
fejlesztésére irányul. Mindkét projekt elősegítette a cellák sűrűbb kiépítését,
támogatta a szabványosítást és megkönnyítette a kulcsfontosságú technológiai
kísérleteket.
A projektek 2018-ban indultak és 2020 decemberében fejeződtek be. Beruházási
összköltségük 3,9 milliárd euró volt, ebből 1 milliárd eurót az ESBA finanszírozott.
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V. melléklet. Horizont 2020- és ERFA-projektek: példák
A Horizont 2020 5G-vel kapcsolatos projektje
Ez a projekt, amely a három fő 5G-forgalmazó (Ericsson, Huawei és Nokia)
berendezéseit használja, 5G-technológiákat tesztel a Metz (Franciaország), Merzig
(Németország) és Luxembourg városokat összekötő, határokon átnyúló folyosón.
A program 2018 novemberében kezdődött, és 31 hónaposra tervezték. Az Unió
12,9 millió euróval járult hozzá a 17,1 millió eurós teljes előirányzott kiadáshoz.

Az ERFA 5G-projektje
E spanyolországi projekt célja, hogy áttekintést adjon az 5G-hálózatok kiépítéséről,
többek között az 5G-technológia által lehetővé tett hálózatüzemeltetési technikákkal –
ilyen például a hálózati virtualizálás, a pereminformatika, a dinamikus hálózati
szolgáltatáselosztás vagy a hálózati szeletelés – való kísérletezésről, valamint hogy
kidolgozza az 5G alkalmazásának eseti terveit. A projekt 2019-ben indult, és 30
hónaposra tervezték. Az Unió 2,2 millió eurót finanszírozott a 7,1 millió euró összegű
teljes várható költségből.
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VI. melléklet. 5G-lefedettség egyes kiválasztott városokban
Az alábbi adatok a Nperf alkalmazás felhasználói által elvégzett tesztekből a széles sávú
mobil kapcsolatra vonatkozóan gyűjtött adatokon alapulnak. Azokon a helyeken, ahol
5G működése volt észlelhető, nem feltétlenül üzletileg nyitott területekről van szó.
Mivel a hálózatok teljesítménye az egyes mobilhálózat-üzemeltetőktől függően
különböző, az alábbi, 2021. október 4-én letöltött térképek csak a lefedettséget
mutatják be, a teljesítményt, például a sebességet és a késleltetést nem.

1. ábra. Luxembourg városa (Luxemburg)

© nPerf.
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2. ábra. Helsinki (Finnország)

© nPerf.
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3. ábra. Berlin (Németország)

© nPerf.
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4. ábra. Varsó (Lengyelország)

© nPerf.
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5. ábra. Madrid
(Spanyolország)

© nPerf.
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VII. melléklet. Az 5G kiberbiztonsági uniós eszköztár
A Kiberbiztonsági Együttműködési Csoport által elfogadott és a Bizottság által jóváhagyott 5G kiberbiztonsági uniós eszköztár háromféle nem
kötelező intézkedést tartalmaz (stratégiai, technikai és támogatási intézkedések), amelyeket különböző szereplőknek kell végrehajtaniuk, az
alábbi összefoglalás szerint.
Érintett szereplők
Intézkedések
Stratégiai intézkedések (SM)
SM01 - A nemzeti hatóságok szerepének megerősítése
SM02 - Ellenőrzések végzése az üzemeltetőkre nézve és információkérés
SM03 - A beszállítók kockázati profiljának értékelése és a kulcsfontosságú eszközökkel
kapcsolatos eredményes kockázatenyhítés érdekében korlátozások, többek között a szükséges
kizárások alkalmazása a magas kockázatúnak ítélt beszállítókra nézve
SM04 - A bérelt szolgáltatást nyújtók és a berendezések szállítói harmadik vonalbeli
támogatásának ellenőrzése
SM05 - A beszállítók sokféleségének biztosítása az egyes mobilhálózat-üzemeltetők számára,
megfelelő többforgalmazós stratégiák révén
SM06 - A reziliencia erősítése nemzeti szinten
SM07 - A legfontosabb eszközök azonosítása, valamint a sokszínű és fenntartható 5G
ökoszisztéma előmozdítása az Unióban
SM08 - A sokszínűség és az uniós kapacitások fenntartása és kiépítése a jövőbeli hálózati
technológiákban
Technikai intézkedések
TM01 -A biztonsági alapkövetelmények alkalmazásának biztosítása (biztonságos hálózati
tervezés és architektúra)
TM02 -A meglévő 5G szabványokban foglalt biztonsági intézkedések végrehajtásának biztosítása
és értékelése

Tagállami
hatóságok

Mobilhálózatüzemeltetők

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

Európai
Bizottság

✓
✓

✓

✓

✓

✓

ENISA

Érdekelt felek
(ideértve a
beszállítókat
is)

✓

✓
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Érintett szereplők
Intézkedések

Tagállami
hatóságok

Mobilhálózatüzemeltetők

TM03 -Szigorú hozzáférés-ellenőrzés biztosítása
TM04 - A virtualizált hálózati funkciók biztonságának növelése
TM05 -Biztonságos 5G-hálózatirányítás, -üzemeltetés és -monitoring biztosítása
TM06 -A fizikai biztonság megerősítése
TM07 -A szoftverintegritás, -frissítés és javításkezelés megerősítése
TM08 -A biztonsági normák javítása a beszállítói folyamatokban szigorú beszerzési feltételek
révén
TM09 -Uniós tanúsítvány alkalmazása az 5G-hálózati összetevőkre, fogyasztói berendezésekre,
illetve beszállítói folyamatokra vonatkozóan
TM10 -Egyéb nem 5G specifikus IKT-termékek és -szolgáltatások (csatlakoztatott eszközök,
felhőszolgáltatások) uniós tanúsításának használata
TM11 -A reziliencia és a folytonossági tervek megerősítése
Támogató intézkedések
SA01 - A hálózatbiztonsággal kapcsolatos iránymutatások és bevált gyakorlatok felülvizsgálata
vagy kidolgozása
SA02 – A tesztelési és ellenőrzési képességek megerősítése nemzeti és uniós szinten
SA03 – Az 5G szabványosítás támogatása és alakítása
SA04 – A meglévő 5G szabványokban foglalt biztonsági intézkedések végrehajtására vonatkozó
iránymutatás kidolgozása
SA05 – A standard technikai és szervezeti biztonsági intézkedések alkalmazásának biztosítása az
egész Unióra kiterjedő tanúsítási rendszer révén
SA06 – A stratégiai intézkedések végrehajtására vonatkozó bevált gyakorlatok megosztása,
különösen a beszállítók kockázati profiljának értékelésére szolgáló nemzeti keretekkel
kapcsolatban
SA07 – Az eseményekre való reagálás és a válságkezelés koordinációjának javítása
SA08 – Az 5G-hálózatok és más kritikus szolgáltatások közötti kölcsönös függőségek
ellenőrzésének végzése

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

ENISA

✓

✓

✓
✓

Európai
Bizottság

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

Érdekelt felek
(ideértve a
beszállítókat
is)

✓
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Érintett szereplők
Intézkedések
SA09 – Az együttműködési, koordinációs és információmegosztási mechanizmusok
megerősítése
SA10 – Annak biztosítása, hogy a közpénzekből támogatott 5G-projektek figyelembe vegyék a
kiberbiztonsági kockázatokat
Forrás: 5G kiberbiztonsági uniós eszköztár

Tagállami
hatóságok

Mobilhálózatüzemeltetők

Európai
Bizottság

✓
✓

ENISA
✓

✓

Érdekelt felek
(ideértve a
beszállítókat
is)
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Betűszavak és rövidítések
BEREC: Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete
EBB: Európai Beruházási Bank
EECC: Európai Elektronikus Hírközlési Kódex
EFSI: Európai Stratégiai Beruházási Alap
ENISA: Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség
ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap
GDP: Bruttó hazai termék
MNO: Mobilhálózat-üzemeltető
NBP: Nemzeti szélessávú terv
NIS: Hálózati és információs rendszer
RAN: Rádió-hozzáférési hálózat
RRF: Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz
RSPG: Rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport
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Glosszárium
Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete: A tagállamok nemzeti
szabályozó hatóságainak képviselőiből álló testület, amely e hatóságokat és a
Bizottságot segíti az elektronikus hírközlés egységes piacának létrehozását célzó uniós
szabályozási keret végrehajtásában.
Dolgok internete (Internet of Things): Fizikai objektumok együttese, amelyek a beléjük
szerelt érzékelők, szoftverek és egyéb technológiák révén képesek vezeték nélküli
kapcsolatot létesíteni és adatokat cserélni más eszközökkel és rendszerekkel.
Európai Stratégiai Beruházási Alap: Az Európai Beruházási Bank (EBB) és a Bizottság
által az európai beruházási terv részeként indított beruházástámogatási mechanizmus;
célja, hogy az Unió számára stratégiai jelentőségű projektekbe magánberuházásokat
vonjon be.
Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség: A magán- és a közélet valamennyi
ágazatában a magas szintű hálózat- és információbiztonság kifejlesztésére és
fenntartására létrehozott uniós ügynökség.
Exabájt: A digitális információtárolási kapacitás mértéke, 1 milliárd gigabájttal egyenlő.
Global System for Mobile Communications Association (GSMA): A mobilszolgáltatók,
valamint a mobil infrastruktúrában érdekelt gyártó és szolgáltató vállalatok és
szervezetek érdekeit világszerte képviselő iparági szervezet.
Hálózati és információs rendszerekkel foglalkozó együttműködési csoport: A
kiberbiztonsági irányelv által a tagállamok közötti együttműködés és információcsere
biztosítására létrehozott testület, amely az uniós tagállamok, az Európai Bizottság és az
Unió Kiberbiztonsági Ügynöksége képviselőiből áll.
Késleltetés: Számítógépes hálózatokban valamely adathalmaz két pont közötti
utazásához szükséges idő.
Mobilhálózat-üzemeltető: Az előfizetéses mobiltelefon-felhasználók számára vezeték
nélküli hang- és adatátvitelt biztosító távközlési vállalkozás.
Nemzeti szélessávú tervek: Az Unió szélessávú céljainak eléréséhez szükséges
stratégiai célkitűzéseket tartalmazó tagállami dokumentumok.
Rádió-hozzáférési hálózat: A modern távközlési technológia fontos része, amely az
egyes eszközöket rádiókapcsolat révén kapcsolja össze a hálózat más részeivel.
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Rádióspektrum: Az elektromágneses spektrum rádiófrekvenciáknak megfelelő része.
Rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport: A tagállamok képviselőiből álló magas
szintű tanácsadó csoport, amely segíti és tanácsokkal látja el az uniós intézményeket a
vezeték nélküli termékek és szolgáltatások egységes piacának fejlesztésében.
Széles sáv: Több információs formátum (például adat, hang és videó) nagy sebességű,
egyidejű továbbítása.
Zsarolóprogram (ransomware): Rosszindulatú szoftver, amely áldozatait nem engedi
hozzáférni valamely számítógépes rendszerhez, vagy olvashatatlanná tesz fájlokat, és
az áldozatnak váltságdíjat kell fizetnie a hozzáférés helyreállítása érdekében.
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A Bizottság válaszai

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=60614

Időrendi áttekintés

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=60614
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Ellenőrző csoport
Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék különjelentésekben mutatja be, amelyek
egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákkal és programokkal,
illetve az irányítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Hogy ellenőrzési munkája
maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai megtervezésekor a
Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve megfelelőségi kockázatokat, az
érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és
a nagyközönség érdeklődését.
Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási
beruházások kiadási területeire szakosodott, Iliana Ivanova számvevőszéki tag
elnökölte II. Kamara végezte. Az ellenőrzést Annemie Turtelboom számvevőszéki tag
vezette Florence Fornaroli kabinetfőnök, Celil Ishik kabinetattasé, Niels-Erik Brokopp
ügyvezető, Paolo Pesce feladatfelelős, valamint Jussi Bright, Rafał Gorajski,
Zuzana Gullová, Alexandre Tan, Aleksandar Latinov és Nils Westphal számvevők
támogatásával.

Annemie Turtelboom

Florence Fornaroli

Celil Ishik

Niels-Erik Brokopp

Paolo Pesce

Jussi Bright

Rafal Gorajski

Zuzana Gullová

Aleksandar Latinov

Nils Westphal
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SZERZŐI JOGOK
© Európai Unió, 2022.
Az Európai Számvevőszék dokumentumainak felhasználását a nyíltadat-politikáról és a
dokumentumok további felhasználásáról szóló 6–2019. sz. számvevőszéki határozat
szabályozza.
Ellenkező rendelkezés (pl. az egyedi szerzői jogi nyilatkozatokban foglaltak) hiányában
az Európai Unió tulajdonában lévő számvevőszéki tartalmak a Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) engedély alá tartoznak. Ennek értelmében a
további felhasználás a forrás és a változtatások megfelelő feltüntetésével
megengedett. A dokumentumok további felhasználásakor azok eredeti értelme és
mondanivalója nem torzulhat. A Számvevőszék nem vonható felelősségre a
továbbfelhasználás esetleges következményeiért.
Ha az adott tartalomban azonosítható magánszemélyek is érintettek (például ha egy
kép a Számvevőszék munkatársait ábrázolja) vagy harmadik fél is szerepel a források
között, adott esetben további szerzői jogokat is figyelembe kell venni. Amennyiben
engedély kiadására kerül sor, az érvényteleníti a fenti általános érvényű engedélyt, és
annak egyértelműen tartalmaznia kell a felhasználással kapcsolatos esetleges
korlátozásokat.
Az olyan tartalmak felhasználásához vagy reprodukálásához, amelyek nem az Európai
Unió tulajdonát képezik, közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt kérni.
—

A VI. melléklet képei: © nPerf. nPerf SAS company.

Az iparjogvédelem alatt álló szoftverek és dokumentumok – pl. szabadalmak,
márkajelzések, bejegyzett formatervezési minták, logók és nevek – nem tartoznak a
Számvevőszék továbbfelhasználási politikájának hatókörébe, így azok licencét a
felhasználó nem kapja meg.
Az Európai Uniónak az europa.eu címtartomány alá tartozó intézményi weboldalai
külső oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezek nem tartoznak a
Számvevőszék hatáskörébe, ezért ajánlott elolvasni az ott közzétett adatvédelmi és
szerzői jogi rendelkezéseket.
Az Európai Számvevőszék logójának használata
Az Európai Számvevőszék logója kizárólag a Számvevőszék előzetes hozzájárulásával
használható fel.

PDF

ISBN 978-92-847-7401-2

ISSN 1977-5733

doi:10.2865/677998

QJ-AB-21-029-HU-N

HTML

ISBN 978-92-847-7385-5

ISSN 1977-5733

doi:10.2865/648653

QJ-AB-21-029-HU-Q

73

Az előrejelzések szerint 2021 és 2025 között az 5G-nek
köszönhetően egybillió euróval nőhet az európai GDP, ami a
gazdaság valamennyi ágazatát tekintve akár 20 millió munkahely
létrehozását vagy átalakítását is eredményezheti. Észrevételeztük,
hogy késedelmek veszélyeztetik az 5G kiépítésére vonatkozó
uniós célkitűzések elérését, és további intézkedésekre van
szükség a biztonsági kérdések megoldása érdekében.
A jelentésben több ajánlást teszünk a Bizottságnak azzal a céllal,
hogy előmozdítsuk a biztonságos 5G-hálózatok időben történő és
összehangolt megvalósítását az Unióban.
A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4)
bekezdésének második albekezdése alapján.

