
A tervezet szerint a mobilhálózatokba 
érkezô hívások végzôdtetéséért fizetendô 
nagykereskedelmi díj a jelenlegihez képest 
mintegy 40 százalékkal fog csökkenni 2010 
decemberéig, miután a három magyarorszá-
gi mobilszolgáltató végzôdtetési díjai az utób-
bi három évben már mintegy 30 százalékkal 
mérséklôdtek.

A piacelemzés során a tanács megállapí-
totta, hogy továbbra is mindhárom magyar-
országi mobilszolgáltató jelentôs piaci erôvel 
rendelkezik, ezért azonos vagy részben 
módosított formában fenntartotta a már 
korábban is kirótt kötelezettségeket.  
Ezek: az átláthatóság, az egyenlô elbánás, 
a számviteli szétválasztás, illetve a hozzá-
féréssel és összekapcsolással kapcsolatos 
kötelezettségek, valamint a költségalapúság. 

A 11,86 Ft-os költségalapú díjat a tanács 
a nemzetközi szabályozási gyakorlatban 
kedvezô eredményeket hozó – BU LRIC 
(Bottom Up Long Run Incremental Cost) – 
modell alapján állapította meg.

A tanács a „Beszédcélú hívásvégzôdtetés 
egyedi mobil rádiótelefon hálózatban” 
elnevezésû piacelemzése során hozott 
határozattervezetével megerôsíti a 2006-os 
határozatában foglaltakat, miszerint a jelen-
legi végzôdtetési díjak 2009. január elsején 
egységesen 16,84 Ft-ra csökkennek. Jelen-
leg a Magyar Telekom hálózatában a kívülrôl 
érkezô hívások végzôdtetési díja percenként 
19,75 Ft, a Pannon hálózatában 20,29 Ft,  
a Vodafone hálózatában pedig 20,99 Ft.

A friss határozattervezet az elkövetkezô 
évekre kiszámíthatóságot teremt a piacon 
és teret ad mind a mobil-, mind a vezetékes 
hálózatokból indított hívások kiskereskedelmi 
árának csökkentéséhez. 

A határozattervezetet az NHH Tanácsa 
nemzeti konzultációra bocsátotta, a végle-
ges határozat megszületése a konzultáció 
lezárultát, valamint az EU Bizottság jóváha-
gyását követôen ez év végére várható. 

Még olcsóbb lesz a mobilozás
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Tovább csökkenti a mobilvégzôdtetési-díjakat a Nemzeti Hírközlési Hatóság 
(NHH) Tanácsa. A legfrissebb piacelemzési határozattervezet szerint a három 
magyarországi mobilszolgáltató hálózataiban a végzôdtetési díjakat 2010. 
december 1-jéig három lépésben, egységesen 11,86 Ft-ra kell csökkenteni.



Eredményes 
pályáztatás 

esetén a magyar 
piacon akár 

két új mobiltelefon-
szolgáltató 

is megjelenhet.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság a mobiltelefon-piac versenyélénkítése, valamint 
a szélessávú internet lefedettségének növelése érdekében új mobilszolgál-
tatók piacra lépését lehetôvé tevô pályázatokat hirdetett meg, jelentette be 
Pataki Dániel, az NHH elnöke.

Eredményes pályáztatás esetén a magyar 
piacon akár két új mobiltelefon-szolgáltató 
is megjelenhet és 15 évre szóló frekvencia-
használati jogosultságot szerezhet. Az egyik 
hasonló frekvenciakészletet szerezhet meg 
a pályázaton, mint a jelenleg is a piacon lévô 
három mobilszolgáltató. A másik pályázó pe-
dig a jelenleg nem használt 450 MHz-es frek-
venciatartomány hasznosítására szerezhet 
jogosultságot. Ez a szolgáltatás elsôsorban  
a ritkán lakott területek és települések 
vezeték nélküli szélessávú internet-ellátását 
javíthatja. 

Az NHH további öt csomagot hirdetett 
meg a 26 GHz-es frekvenciatartomány hasz-

nosítására is. Ez a frekvenciatartomány a 
mobilszolgáltatók illetve más piaci szereplôk, 
vagy akár nagyvállalatok belsô infrastruktúrá-
jának fejlesztésében tölthet be fontos szere-
pet és hozzájárulhat ahhoz, hogy jelentôsen 
emelkedjen az ország jelenlegi vezeték nélküli 
szélessávúinternet-lefedettsége.

Az új mobilszolgáltatók megjelenése, vala-
mint a 26 GHz-es frekvenciatartomány ezzel 
egyidejû megnyitása jelenôsen erôsítheti 
a versenyt a mobil- és szélessávú internet 
piacán, valamint nagymértékben javíthatja az 
internet-lefedettséget az ország hátrányos 
helyzetû térségeiben, így a ritkán lakott tele-
püléseken is – mondta Pataki Dániel.

Új mobil-pályázatokat hirdet az NHH

T-Mobile Pannon Vodafone
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Ma Magyarországon száz fôre 116,4 
mobiltelefon-elôfizetés, száz háztartásra 
pedig mintegy 40 szélessávú internet-
elôfizetés jut. Az ADSL és a kábelmodemes 
internet-hozzáférések aránya egyre inkább 
kiegyenlítôdik, miközben a hazai és az 
európai tapasztalatok is azt mutatják, hogy 
a jövôben a szélessávúinternet-piacon egyre 
nagyobb szerep jut a vezeték nélküli, mobili-
tást is kínáló megoldásoknak.

Az NHH megítélése szerint a mobilpia-
con az elmúlt években a verseny intenzi-
tása lanyhult, ugyanakkor nagyon nagyok 
a lehetôségek a vezeték nélküli internet 
területén – ezért van szükség és lehetôség 
a rendelkezésre álló frekvenciacsomagok 
pályáztatásával új szereplôk bevonására.

A 450 MHz-es frekvenciatartományban 
egy olyan új országos szolgáltató jelenhet 
meg, amely elsôsorban a kisebb települések, 

régiók szélessávúinternet-lefedettségét javít-
hatja az ebben a környezetben is gazdaságo-
san kiépíthetô hálózattal. A leendô új szolgál-
tatóval szemben elvárás, hogy két éven belül 
indítsa el a szolgáltatást és három év alatt 
érjen el 30 százalékos területi lefedettséget.

A jelenleg szintén nem használt, de egy 
teljes spektrumú mobilszolgáltató megjele-
nését lehetôvé tevô 900-1800-2100 MHz-es 
frekvenciacsomag nyertese teljes értékû, 
azaz második és harmadik generációs 
hálózat kiépítésére kap lehetôséget. A vele 
szemben támasztott elvárás, hogy három 
éven belül a lakosság 35 százalékát lefedô 
hálózatot építsen ki. 

A pályázati kiírás a jelenlegi és a poten-
ciális új szereplôket együttmûködésre és a 
gazdaságos frekvenciahasználatra ösztönzi, 
miközben az állam és a szolgáltatók közös 
kockázatvállalására épül. A közös kockázat-
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vállalás azt jelenti, hogy alacsony belépési 
küszöb és szigorú garanciális feltételek 
mellett a pályázóknak a pályázat során 
elsôdlegesen a frekvenciahasználati jogo-
sultság teljes idejére vonatkozó árbevételük 
terhére kell befizetéseket vállalni. 

A 26 GHz-es pályázatot az NHH öt 
különbözô csomagban hirdette meg.  
Az egyes csomagokra a piaci szereplôk 
külön-külön pályázhatnak. A pályázatok egy 
részén részt vehetnek mind a jelenlegi ma-
gyarországi mobilszolgáltatók, mind a piacra 
lépést tervezôk, mind pedig más vállalkozá-

sok. A 26 GHz-es pályázat erôsíteni akarja  
a szolgáltatók közötti együttmûködési haj-
landóságot, ezért az egyik csomaghoz csak 
közösen, egy új és egy jelenlegi mobilszolgál-
tató együtt juthat hozzá.  

A 26 GHz-es pályázat célja a szélessávú 
infrastruktúra fejlesztése és a mobil-széles-
sáv elterjedésének gyorsítása. A 26 GHz-es 
csomagokra szóló frekvenciahasználati 
jogosultságot az új és a meglévô szolgáltatók 
közötti együttmûködéssel, illetve az egyszeri 
befizetési kötelezettségvállalással lehet  
10 évre elnyerni.

November elején, frissített tartalommal 
megjelentek az NHH hírközlési szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivaló-
kat tartalmazó tájékoztató füzetei. A fogyasz-
tóknak szánt anyagok a hatóság valamennyi 

ügyfélkapcsolati pontján elérhetôek. 
A papíralapú kiadványokhoz hasonló új 

megjelenésben az NHH honlapján  
– www.nhh.hu – szintén megtalálhatók  
a részletes ismereteket kínáló információk.

Pályázati menetrend

A pályázatokat 2008. november végéig kellett benyújtani. A GSM/DCS/UMTS pályázat és 
a 450 MHz pályázat eredményhirdetésére legkorábban 2008. december 22-én, a 26 GHz 
pályázatok eredményhirdetésére pedig 2009. január 30-án kerülhet sor.

Megújult információk a fogyasztók 
tájékozottsága érdekében
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