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A 3400-3800 MHz frekvenciasáv hasznosításáról rendezett 

nyilvános konzultáción elhangzott vélemények 

Összefoglaló 

 

Magyar Telekom Nyrt. (Németh Gábor) 

Támogatják, hogy 2018-tól kezdődően, ahogy a ZTE és a Huawei előadásában is hallható volt, LTE célból a sáv 

felhasználásra kerülne.  

Véleményük szerint a teljes 3400-3800 MHz frekvenciasávot egyszerre hasznos értékesíteni. A teljes  

400 MHz frekvenciasávra TDD felhasználás alkalmazását javasolja a Magyar Telekom Nyrt.  

Kedvezőnek tartanák, ha a jelenlegi engedélyesek engedélyei átmenetileg 2018 vagy 2017 decemberéig 

meghosszabbításra kerülhetnének, vagy valamilyen formában, rövidtávon a hozzáférést továbbra is biztosítaná a 

Hatóság számukra. 

A berendezés kínálatról a gyártók többet tudnak mondani, mint a Magyar Telekom Nyrt., de úgy gondolják, hogy 

jelenleg nincs eszköz és berendezés, illetve piaci igény sem. A Magyar Telekom Nyrt. most szerzett frekvenciát 

több sávban is, azaz a 2600 MHz frekvenciasávban is vannak szabad kapacitásai, és a 800 MHz-es hálózatok is 

most épülnek ki. Erre tekintettel rövidtávon, a 2016 júliusát követő kétéves időszakban, nem gondolják, hogy a 

Magyar Telekom Nyrt. részéről nagy igény mutatkozna a 3400-3800 MHz frekvenciasáv használatára. 

A frekvenciadíjjal kapcsolatosan kifejtette, hogy a sávszorzót felemelte a hatóság 2011-ben 0,04-ről 0,067-re. 

Álláspontjuk szerint a régi érték kedvezőbb volt, és reálisabbá tenné a sáv felhasználását.  

 

Invitel Távközlési Zrt. (Ruzsa Róbert)  

Az Invitel Távközlési Zrt. képviselője jelezte, hogy írásban megküldték észrevételeiket.  

Az Invitel Távközlési Zrt. szerint jelen fázisban még korai a jövőbeli felhasználásról dönteni. Beszélni lehet róla, de 

döntéseket hozni nagyon korai még. Hónapok is segíthetnek abban, hogy a jelenlegi állapot egy kicsit tisztuljon 

mind beszállítói oldalról, mind üzleti modelleknek a kialakításában. Az Invitel Távközlési Zrt. is gondolkodik abban, 

hogy esetleg ebben a sávban valamiféle szélessávú szolgáltatáshoz szükséges eszközöket üzemeltessenek, amit 

nem kifejezetten mobilszolgáltatásnak szánnak, gyakorlatilag a mai állandó helyű vezeték nélkül összeköttetéseket 

váltanák ki.  

Kifejtette, hogy az időpont nem kedvező most számukra a döntéshozatalra a nyilvános meghallgatás tárgyát 

képező sávok vonatkozásában. Látva az eljárásrendet, úgy értékelik, hogy szoros a határidő, hiszen már 2015 

májusában gyakorlatilag kész terve lesz a hatóságnak, amit nagyon közelinek éreznek. Értik, hogy van egy 2016. 

júliusi lejárati időpont, de akkor is nagyon korainak tartják ezt a határidőt. 
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Antenna Hungária Zrt. (Dömsödi János) 

Az Antenna Hungária Zrt. képviselője elöljáróban elmondta, hogy mint azt bizonyára mindenki tudja a jelenlevők 

közül, az Antenna Hungária Zrt. ez év eleje óta ismét állami cégként működik tovább Magyarországon, és a cég 

szeretne komoly részt vállalni Magyarország digitalizációs programjában.  

Kijelentette, hogy az Antenna Hungária Zrt. komolyan érdeklődik a sáv iránt egy tervezett értékesítés során. 

Egyetértett az Invitel Távközlési Zrt. képviselőjével abban, hogy abszolút konkrétumokat mondani most még talán 

korai lenne, inkább csak az affinitást kívánta jelezni. 

Elmondta, hogy nagy örömmel hallotta a gyártóknak a frekvenciasáv felhasználásával kapcsolatos fejlesztését és 

felkészülését bemutató előadásokat. Jelezte, hogy meg fogják őket keresni, hogy milyen technológiákban, milyen 

lehetőségekben tud az Antenna Hungária Zrt. együttműködni a gyártókkal a sávhasznosításban. 

 

 


