
3. melléklet 

NYILVÁNOS MEGHALLGATÁS 

A VEZETÉK NÉLKÜLI SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA FELHASZNÁLHATÓ FREKVENCIASÁVOKKAL 

KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEKRŐL ÉS A VHF III. SÁV JÖVŐBELI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

Az alábbi válaszaink nyilvánosságra hozhatóak. 

 

1. 700 MHz-es frekvenciasáv 

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.  

2. 3400-3800 MHz frekvenciasáv 

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.  

3. 26 GHz-es frekvenciasáv 

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. 

A DIGI Kft. 2027-ig rendelkezik frekvencia használati jogosultsággal a 26 GHz-es sávban. 

Amennyiben lehetséges, szeretnénk ezt a sávot 2027-ig használni, és kérjük a T. 

Hatóságot, hogy ezt vegye figyelembe az átalakítási folyamat kialakításakor, 

konzultálva az érintett piaci szereplőkkel, továbbá ezen igényünket kommunikálja az 

Európai Döntéshozó Testületek felé, ha ez még időszerű. 

Kérjük továbbá, hogy amennyiben feltétlenül szükséges a 26 GHz-es jogosultságok 

átalakítása, úgy a konzultációt minél előbb kezdjük meg, és biztosítsanak más 

frekvenciasávban, a meglévő jogosultságok kiváltására alkalmas a későbbiekben 

hosszú távon Pont-pont mikrohullámú összeköttetések üzemeltetésére alkalmas 

blokkokat. 

4. 1500 MHz-es frekvenciasáv hasznosítása 

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. 

5. 2300-2400 MHz frekvenciasáv 

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 lejárás keretében történő elosztását tervezi 2019. 

december végéig.  

o. Igény szerint az NMHH PMSE használatra is - másodlagos jelleggel - elérhetővé tesz 

sávrészt az NFFF módosításával. 

6. 2100 MHz-es frekvenciasáv 

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.  

7. 2600 MHz-es frekvenciasáv 

q. Az NMHH igény esetén tervezi a 2600 MHz-es párosítatlan sávrészben még 

elosztható sávrész értékesítését 2019 december végéig.  

 

8. (A) Spektrummaximum szabályozása 

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. A Digi kft. teljes mértékben támogatja a spektrummaximum 

(frequency cap) bevezetését (a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet 3. számú 

mellékletének módosítása).  

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.  

9. (B) LSA koncepció 



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. 


