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Nemzeti Ütemterv 

Szabályozás két lépésben 

• NFFF 1. módosítás – minimum műszaki 
harmonizáció, határidők rögzítése 

• NFFF 2. módosítás – értékesítési 
koncepciót tükröző módosítás 

Értékesítés 2019. decemberig 
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Európa 2020 stratégia fő célkitűzése: 30 Mbps sebességű szélessáv 
az uniós polgároknak               megkezdődött a más szolgálatok 
frekvenciáinak felszabadítása mobil célra. 
Felgyorsult technológia fejlődés: az 5G megjelenése nem csupán új 
technológia, új szemlélet is megjelent. 
Első körben 5G korai bevezetésére azonosítottunk frekvenciasávokat. 
 
Hazai szabályozói szempontjából tekintettel kell lennünk a már 
MFCN célokra elosztott és használt frekvenciasávokra, melyekben 
vannak nem elosztott sávrészek, vagy amelyekben a jogosultságok a 
közeljövőben járnak le.  
 
Szabályozás technikai eszközeit áttekintettük: 
• Hatékony frekvenciahasználat növekedését eredményező 

technikákat (engedélyezett megosztott hozzáférés), 
• versennyel kapcsolatos szabályozást (megszerezhető spektrum 

mennyisége), 
• másodlagos kereskedelmi szabályozást. 

Célkitűzések, szabályozási alapelvek 
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Kiemelt célterületek 
1. A növekvő mobil szélessávú igények kielégítése 

2. Audiovizuális földfelszíni műsorterjesztés és digitalizáció igényeinek kielégítése 

3. A keskeny- és szélessávú PPDR alkalmazásokhoz szükséges igények kielégítése 

4. Nem polgári célú rádiótávközlés értékeinek megtartása, érdekeinek kielégítése 

5. Korszerű, innovatív technológiák korai bevezetésének támogatása 

6. Hatékony, magas színvonalú gazdálkodás biztosítása 

7. Rugalmas, nyitott intézményrendszer kialakítása, a kommunikációs feladatok magas színvonalú ellátása 

8. Spektrumigények kielégítése a folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezetben 

9. Zavar- és zavartatás mentes használat biztosítása 

10. A spektrumgazdálkodás jogszabályi kereteinek magas színvonalú biztosítása, a szabályozás folyamatos korszerűsítése, 
a nemzeti érdekek hatékony képviselete  

Rádióspektrum-stratégia 
2016-2020 
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5G úttörő sávok 

•700 MHz 

•3400-3800 MHz 

•26 GHz 
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5G úttörő sávok 

700 MHz 

•3400-3800 MHz 

•26 GHz 
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NFFF 2017. október 10-től 

Kijelölhető 

• Műsorszórás 2020 szeptember 5-éig elsődleges 

• PMSE másodlagos 

• SRD harmadlagos 

Tervezett státusz 

• MFCN 

• PPDR  
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Határidőkre ható tényezők 

Műsorszórás leállítása 

5G szabványosítás, eszközgyártás 

Szabályozási környezet véglegesítése 

Értékesítési eljárások 
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Szükséges frekvenciakoordinációs megállapodások 
megkötése 

Műsorszórás „áttervezése” 

• NEDDIF 

• 4 oldalú egyeztetés (AUT-CZK-HNG-SLK) 

• SEDDIF 

2017. december 6. SEDDIF keretmegállapodás aláírás 

MFCN (PPDR) megállapodások 

• NMHH előkészítette a tervezetet 

• Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia és 
Szlovákia folynak a tárgyalások 

Használat előfeltételei 
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700 MHz  

Műsorszórás 

leállításának 

tervezett 

dátuma 

RSPG jószolgálati 

munkacsoport 

2017. október 30. 
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700 MHz  

MFCN  

engedélyezés 

tervezett 

dátuma 
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723-728 MHz/ 778-783 MHz 
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700 MHz vezetéknélküli szélessávú szolgáltatások 
számára történő felhasználás engedélyezés:  

• Sávértékesítés lezajlott: Franciaország, 
Németország, Finnország 

• 2017, majd 2019: Svédország  

• 2018: Norvégia, Észtország, Dánia 

RSPG workshop a 700 MHz értékesítéséről 

• Brüsszel, 2017. november 20. 

Nemzetközi tapasztalat 
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Feltételek 

Hosszú távú 
engedélyek 

Lefedettségi 
kötelezettség 

kiemelt 
területeken 

Másodlagos 
kereskedelem 
megengedés 

Átmeneti 
időben 

korlátozott 
használat 

  Pályáztatási feltételek 
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5G úttörő sávok 

•700 MHz 

3400-3800 MHz 

•26 GHz 
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http://stir.nmhh.hu/ 

 

http://stir.nmhh.hu/
http://stir.nmhh.hu/
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Sávhasználat 

Szolgáltató Felhasználói blokk Sávszélesség Jogosultság lejárata 

        3 410 – 3 470 MHz (TDD) 6 x (2 x 5) = 60 MHz 2034.06.15. 

      3 470 – 3 490 MHz (TDD) 4 x 5 = 20 MHz 2034.06.15 
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5G úttörő sávok 

•700 MHz 

•3400-3800 MHz 

26 GHz 
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Legalább 168 MHz FDD 

224 MHz FDD 

168 MHz FDD 

112 MHz FDD 

168 MHz FDD (5 év) 

112 MHz FDD (5 év) 

168 MHz FDD 

336 MHz FDD 

112 MHz FDD 

224 MHz FDD 

26 GHz (24,5-26,5 GHz) frekvenciasávban jelenleg 

állandóhelyű pont-pont és pont-többpont rendszerek 

működnek 

Sávhasználat 



21 

Jelenleg 

• 24,5-26,5 GHz 

• Állandó helyű pont-pont 
rendszerek 

• Csatornaosztás: 2x28 
MHz FDD 

• Jogosultság 
lejárat:2027.04.20.  

Jövő 

• 24,5-27,5 GHz 

• MFCN 

• Csatornaosztás:  
várhatóan „5 MHz” 
többszörös 

• Harmonizáció 2019 eleje 
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CEPT feladatok az EU 5G mandátuma alapján 

• 1. 3,4-3,8 GHz frekvenciasáv - műszaki feltételek 
felülvizsgálata 5G földfelszíni bevezethetősége érdekében 

• 2. 26 GHz (24,25-27,5 GHz) frekvenciasáv 5G 
rendszerek és jelenleg használt rendszerek 
összeférhetőségének vizsgálata 

• 3. Új csatornaelrendezés és sávhasználati feltételek 
kidolgozása a 26 GHz sávra 5G rendszerekre 
vonatkozóan (jelenleg üzemelő rendszerek védelmének 
figyelembevételével) 

• 4. Határmenti koordinációra vonatkozó sávhasználati 
feltételek kidolgozása 
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Határidő Eredménydokumentum Tárgy 

2018. március „A” jelentés tervezet 3,4-3,8 GHz frekvenciasáv –

műszaki feltételek felülvizsgálata 

2018. június Végleges „A” jelentés 

2018. március „B” jelentés tervezet • 26 GHz (24,25-27,5 GHz) 

frekvenciasáv 5G rendszerek és 

jelenleg használt rendszerek 

összeférhetőségének vizsgálata 

• Új csatornaelrendezés és 

sávhasználati feltételek 

kidolgozása a 26 GHz sávra 

2018. június Végleges „B” jelentés 
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EU döntések implementációja 

• 2015/750 bizottsági 
végrehajtási határozat 

1452-1492 MHz 

• ECC határozat 

• EU határozat tervezet 
1427-1452 MHz 

és 1492-1518MHz 

Elindult a harmonizáció 

• Megosztott használat 
2300-

2400 MHz 
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1427-1518 MHz 
Jelenleg 
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1427-1518 MHz 
Jelenleg 

 1427-1432* 1432-1437 1437-1442 1442-1447 1447-1452 

Downlink (base station transmit) 

25 MHz (5 blocks of 5 MHz) 

 

1492-1497 1497-1502 1502-1507 1507-1512 1512-1517** 1517-1518 

Downlink (base station transmit) Guard band 

25 MHz (5 blocks of 5 MHz) 1 MHz 
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• ECC jelentés 2017 
november EU mandátumra 

• 2018 eleje 

• Egy határozat 

EU harmonizáció 
az 1,5 GHz-es 

sávra 

• Implementáció (2018. október 1.) 

• Értékesítés (?2021. január 1.?) 
Tagállami 

kötelezettség 
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1,5 GHz-es frekvenciasáv használhatósága 

• mozgó és állandóhelyű hírközlési hálózatokkal 
megvalósítható vezeték nélküli szélessávú 
elektronikus hírközlési szolgáltatások (MFCN) 

•  kiegészítő lemenő irányú (SDL) összeköttetései 
céljára 

• megengedve a tagállamoknak a nemzeti 
sajátosságokhoz való igazodást 

• előnyös rurál környezetben szükséges 
kapacitásbővítés céljaira és a beltéri lefedettség 
szempontjából is 
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Határövezeti használati korlát 

• RR. 5.342 lábjegyzet alapján Ukrajnában 
légiforgalmi távmérő rendszerek működnek az 
1429-1535 MHz sávban, 

• Ukrajnával külön megállapodást kell kötni,  

• rögzíteni kell a légiforgalmi távmérés védelmével 
kapcsolatos feltételeket, valamint az MFCN és a 
légiforgalmi távmérés közötti koordináció 
szabályait 

• A koordináció kérdése a CEPT PT1 
munkacsoportjában feladat, várhatóan meg kell 
várni a nemzetközi vizsgálatok befejezését 
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2300-2400 MHz 
 

Rádiószolgálat 

Felosztás a 

használat 

szerint 

Alkalmazás 

jelleg 

Használat-

bavételi 

lehetőség 

Alkalmazás Dokumentum 

Amatőr Polgári Másodlagos Kijelölt Amatőrrádiózás 

ECC/REC/(02)

01 

MSZ 

EN301783-2 

* 
Polgári – 

Nem polgári 
harmadlagos Kijelölt 

SRD: 

rádiómeghatározó 

alkalmazások 
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ECC jelentés alapján lehetséges csatornaosztás 
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Miért szakadt meg a harmonizáció? 

Jelentősen eltérő tagállami használat 

Gyakori használat 

PMSE 
Katonai 
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• Gyakori rövid idejű használat 

• Nem polgári 
felhasználhatóságra 
tekintettel kell lenni 
 

Hazai 
használat 

• LSA 

• Frekvencia szeparáció 
Megosztott 
használat 
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Hatékony spektrumhasználat 

KÖZÖS 

HASZNÁLAT 

Mindhárom 

erőforrás 

dimenzión 

osztoznak a 

felhasználók  

MEGOSZTOTT 

HASZNÁLAT 
4., 5., 6. 

Két dimenzió azonos 

a használat során 
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Az EU szintjén azonosított, kiemelt figyelmet élvező fogalmak: 

•  Megosztott használat Shared Use 

• Közös spektrumhasználat modellje 
CUS  

(Common use of spectrum) 

• Engedélyezett megosztott spektrumhasználat 

• tér-idő-spektrum megosztásra alapozottan  

LSA 

(Licenced Shared Access)  

Uniós kötelezettségek és nemzeti szempontok vezethetnek ezek 
implementációjához 

Fontos fogalmak 
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LSA - koncepció 

szabályozási megközelítés 

célja új rádiótávközlő rendszerek bevezetési lehetőségének 
megteremtése 

• új felhasználó számára az alábbi fetételek mellett: 

• egyedi engedélyezés 

• inkumbens alkalmazások védelme 

sávokban, ahol inkumbens frekvenciahasználat 

• jelenleg van 

• a jövőre nézve azonosítva van 

a megosztási szabályokon keresztül bizonyos szintű 
szolgáltatásminőségi garancia nyújtható 
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Nincs EU 
harmonizációs 
kötelezettség 

Piaci nyomás 
nem 

érzékelhető 

Megosztás 
frekvenciában 

lehetséges 

2300-2400 MHz 
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Leendő mobil sávok  

1500 MHz 

2300 MHz 

26 GHz 

700 MHz 

2019. 
04.15. 2012. 04. 05. 2024. 04. 15. 

2012. 04. 05. 

2009. 11. 04. 2027. 04. 05. 
2017. 
11.15. 

2x30 MHz 
FDD 

Lehetséges 
meghosszabbítás  

El nem osztott 
frekvencia 

2009.11.04 

Legalább 168 MHz FDD 

224 MHz FDD 

168 MHz FDD 

112 MHz FDD 

168 MHz FDD (5 év) 

112 MHz FDD (5 év) 

168 MHz FDD 
336 MHz FDD 

112 MHz FDD 

224 MHz FDD 

90 MHz 
SDL 

100 MHz 
TDD 

2017. 
11.15. 

2019. 
04.15. 

2024. 04. 15. 2027. 04. 05. 
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• 2x30 MHz MFCN 700 MHz 

• 80 MHz SDL 1500 MHz 

• 2x15 MHz vagy 2x60 MHz 2100 MHz 

• MFCN, de frekvenciában megosztott használat 2300-2400 MHz 

• 15 MHz TDD 2600 MHz 

• 310 MHz TDD 3400-3800 MHz 

Jelölt sávok/sávrészek 

Jelölt sávok, sávrészek 



40 

Milyen lépések szükségesek az értékesítéshez? 

• Műsorszórás leállítása 700 MHz 

• Kiegészítő sávrészekben EU harmonizáció 

• 1452-1492 MHz Ukrán koordináció 1500 MHz 

• Meghosszabbítás lehetőségének együttes kezelése a 
jogosultakkal (2019. dec. -18 hónap, azaz 2018. július előtt) 2100 MHz 

• Piaci igény áttekintése 2300-2400 MHz 

• - 2600 MHz 

• 5G harmonizált szabályrendszer 3400-3800 MHz 
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Az elérhető frekvencia-
mennyiség egy piaci 

szereplőre eső korlátozása 

• megakadályozni az egy 
vállalkozás/vállalkozáscsoport rendelkezésére 
álló spektrum akkumulációját, ami 
hatékonyságvesztést okoz.   

• infrastruktúra alapú verseny erősítése, illetve  

• a hatékony spektrumhasználat, 
spektrumgazdálkodás elvének érvényesítése  

Cél  

Spektrum maximum szabályozás 
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• NFFF módosítással  

• spektrum szerzési korlát 
szabályozása az 1 GHz alatti és 
az 1 GHz feletti tartományokra 

• 2018-ban 

• a közös használat esetét is 
beszámítva 

• a szabályozás hatályba lépését 
követő szerzésekre érvényes  

NMHH 
szándék 

Spektrum maximum szabályozás 
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Műsorszórás  
A VHF III. sáv jövője 

A GE06 Megállapodás egy DVB-T hálózathoz a VHF 

III. sávban is biztosít frekvenciát 

• SFN körzetek mérete miatt 

nem ideális DVB-T-re  DVB-

T2-vel lehetne jobb minőségű, 

nagyobb ellátottságú hálózatot 

kiépíteni 

• A VHF sávi antennák már 

jórészt leszerelésre kerültek a 

tetőkről, adótornyokról  

antennák telepítése szükséges 

adáshoz/vételhez 

• Csupán Finnország és 

Lengyelország üzemeltet 

digitális televíziót a VHF 

sávban is 

5-9. TV csatornák 
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Lehetőség: T-DAB célú felhasználás 

• Megfelelő minőségű és mennyiségű T-DAB hálózathoz 
hosszútávon várhatóan nem lesz elegendő a jelenlegi 
frekvenciakészlet. 

• Ausztria, Németország, Svájc, Hollandia és Nagy-
Britannia már döntött. A sávot csak T-DAB célra 
használja a jövőben.  

• Több más országban is szakértői szinten napirenden 
van a kérdés 

• Koordinációs tárgyalási stratégia miatt sürgető a kérdés 
eldöntése 

• Hátrányos következményei lehetnek a koordináció 
során, ha a kérdésben nem lesz döntés.  

Műsorszórás  
A VHF III. sáv jövője – A sáv eltérő felhasználása 
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Kérjük a piaci szereplők 
véleményét a következő 
állításokról 
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700 MHz-es frekvenciasáv 
A következő állításokkal kapcsolatban kérjük, fejtse ki véleményét! 

• a) Az NMHH 2x30 MHz MFCN célú FDD hozzáférési módú spektrum elosztását 
tervezi versenyeztetési lejárás keretében 2019. december végéig.  

• b) A tervek szerint a jogosultság szerzésének dátuma eltér majd a lehetséges 
használatbavétel időpontjától, ezt a versenyezetési eljárás során figyelembe veszi az 
NMHH. 

• c) A frekvenciahasználati jogosultságok időtartamának meghatározása során az 
NMHH tekintettel lesz a befektetés-védelmi szempontokra és a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra, azaz legfeljebb 15 évre teszi lehetővé 
jogosultság szerzését. 

• d) A 700 MHz-es sáv rendelkezésre bocsátásával a másodlagos kereskedelem 
lehetősége a 700 MHz-es sávban is a megengedett lesz mind az átruházás, mind 
haszonbérlet vonatkozásában tekintettel a mobil piaci versennyel kapcsolatos 
értékesítés időpontjában meghatározott elvekre. 

• e) Az országos területi és lakossági lefedettséggel kapcsolatos kötelezettségeket 
a 2014-ben eredményesen zárult „Szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
frekvenciahasználati jogosultságok” tárgyában kiírt pályázat eredményeként aláírt 
szerződések az országos lakossági és területi fedettségről 90, illetve 99%-ban 
rendelkeznek. A 700 MHz-es frekvenciasáv hasznosítását szolgáló eljárásban 
gondoskodni kell azoknak a további területeknek a lefedettségéről, melyek kiemelt 
kezelése szükséges, beleértve a vasútvonalakat, kiemelt közúti közlekedési 
útvonalakat. 
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3400-3800 MHz  

frekvenciasáv 

A következő állításokkal kapcsolatban kérjük, fejtse 
ki véleményét! 

• f) Igény szerint az NMHH 310 MHz MFCN célú TDD 
hozzáférési módú spektrum elosztását tervezi versenyeztetési 
eljárás keretében 2019. december végéig.  

• g) Az NMHH csak az 5G bevezetésével összefüggő 
műszaki feltételek módosítását tervezi az NFFF-ben, melyek a 
harmonizációs folyamat eredményeként kötelezőek lesznek. 

• h) A frekvenciahasználati jogosultságok időtartamának 
meghatározása során az NMHH tekintettel lesz a befektetés-
védelmi szempontokra és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvényben foglaltakra, azaz legfeljebb 15 évre teszi 
lehetővé jogosultság szerzését. 
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26 GHz-es frekvenciasáv 

A következő állításokkal kapcsolatban kérjük, 
fejtse ki véleményét! 

• i) Az NMHH nem tervezi a 26 GHz-es 
frekvenciasávban a még elosztható alapblokkok 
elosztását versenyeztetési eljárás keretében 2019. 
december végéig. 

• j) A meghosszabbítási eljárások során hangsúlyos 
szempont lesz a várható műszaki szabályrendszer 
változása. 

• k) Az 5G mihamarabbi bevezethetősége érdekében 
az uniós harmonizációs kötelezettség alapján várható a 
meglevő frekvenciahasználati jogosultságok átalakítása. 
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1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz 

A következő állításokkal kapcsolatban kérjük, fejtse ki 
véleményét! 

• l) Igény szerint az NMHH 1427-1518 MHz sávban legfeljebb 16 
darab 5 MHz-es SDL alapblokk versenyeztetési eljárás keretében történő 
elosztását tervezi 2019. december végéig. 

•  m) Igény szerint az NMHH frekvenciában elválasztva, sávrészeket 
eltérő alkalmazásokra meghatározva teszi bevezethetővé az MFCN-t és 
a PMSE-t a 2300-2400 MHz sávban legkésőbb 2019-ig. 

• n) Igény szerint az NMHH 2300-2400 MHz sávban legfeljebb 8 darab 
5 MHz-es MFCN TDD alapblokk versenyeztetési eljárás keretében 
történő elosztását tervezi 2019. december végéig.  

• o) Igény szerint az NMHH PMSE használatra is - másodlagos 
jelleggel - elérhetővé tesz a 2300-2400 MHz frekvenciasávban sávrészt 
az NFFF módosításával. 

• p) Az NMHH vizsgálja az ösztönző értékesítési eljárás 
alkalmazhatóságát annak érdekében, hogy a 2100 MHz sávban minél 
több frekvencia értékesítésére legyen lehetőség 2019 december végéig. 
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Sávhasználati szabályok 

A következő állításokkal kapcsolatban kérjük, fejtse ki 
véleményét! 

• q) Az NMHH igény esetén tervezi a 2600 MHz-es párosítatlan 
sávrészben még elosztható sávrész értékesítését 2019 december 
végéig. 

• r) Az NMHH 2018-ban tervezi, hogy az NFFF módosításával az 1 
GHz alatti és fölötti MFCN-re felhasználható frekvenciasávok 
versenyezetési eljárás keretében történő szerzésének esetére a 
megszerezhető frekvencia mennyiség korlátozására általános szabályt 
vezessen be. 

• s) Az NMHH a közös használat esetén minden érintett félnél 
beszámítja a spektrum maximum megállapítása során az elsődleges 
és a másodlagos kereskedelemmel szerzett frekvenciamennyiséget is. 

• t) Az NMHH nem látja jelenleg szükségesnek az LSA 
bevezetésére vonatkozó általános szabály alkotását. 

• u) Az NMHH nem azonosított jelenleg olyan frekvenciasávot, ahol 
szükséges lenne az LSA alkalmazásával MFCN bevezethetővé tétele. 
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Műsorszórás 

A következő állítással kapcsolatban kérjük, 
fejtse ki véleményét! 

• v) A digitális televízió műsorszórás céljára 
rendelkezésre álló VHF III. sávi frekvenciakészlet iránt 
más európai országokhoz hasonlóan Magyarországon 
nincs érdeklődés, és a jövőben sem várható változás 
figyelembe véve a technológiával, antennával 
összefüggő kérdéseket is. A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság az 5-9-es TV csatornákat T-DAB 
célra tervezi kijelölni, mely lehetőséget biztosít majd 
több, nagyobb vételkörzetű, jobb minőségű T-DAB 
hálózat kialakítására. 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


