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Összefoglaló  

a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság frekvencialekötés 
és -használat díjáról szóló rendelet társadalmi 

egyeztetésén született felvetésekről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság köszöni az NMHH Elnökének rendelet-tervezetéhez 
beérkező véleményeket. 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi piaci szereplők nyilvánítottak véleményt: 
 

• Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
• Telenor Magyarország Zrt., 2045 Törökbálint, Pannon út 1. 
• Hírközlési Érdekegyeztető Tanács, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 
• Antenna Hungária Zrt., 1119 Budapest, Petzvál József utca 31/33. 

 
Az NMHH örömmel veszi, hogy a beérkező vélemények mindegyike üdvözli a rendelet-
tervezet általános tartalmát és fő irányát. Minden érintett elismerte a bevezetendő sávdíj 
modell beruházásösztönző piactámogató jellegét. 
A továbbiakban részletesen megválaszoljuk a felmerülő kérdéseket és reagálunk a 
felvetésekre. 
 
Általános megjegyzések: 
 

A Magyar Telekom és a Telenor is hangsúlyozta, hogy az új sávdíj koncepció április 1-
től történő teljes körű alkalmazásához eddig az időpontig módosítani kellene a 
900/1800 MHz-es sávok használati jogosultságaira vonatkozó koncessziós 
szerződéseket is. 

 
A Hatóság ennek az aspektusnak a tudatában van, ugyanakkor a koncessziós szerződések 
módosítása a Nemzeti Fejlesztési Miniszter hatáskörében van. 
 

A Telenor a Magyar Telekom és a HÉT is szorgalmazza a mikrohullámú, illetve 
felhordó hálózati frekvenciadíjak rendezését és hivatkoztak az IVSZ által készített 
javaslatra. 

 
A Hatóság köszöni ezt a figyelemfelhívást, korábbi ígéretének is megfelelően a teljes 
frekvenciadíj rendelet megújításán is dolgozik, ahol ezeket a megjegyzéseket is figyelembe 
fogja venni. 
 
Az Antenna Hungária több műsorszóró sávval kapcsolatban is kifejtette a javaslatait. 
Ezen sávokkal kapcsolatban ugyancsak a teljes díjrendelet felülvizsgálat során fog a 
Hatóság részleteiben foglalkozni, ehhez köszöni az értékes megfontolásokat és javaslatokat. 
 
Részletes észrevételek: 
 
21. § (1) /hatályos rendeletben 20. § (1)/ 
Minden érintett jelezte, hogy a bekezdésekre hivatkozás nem pontos, ezt a Hatóság javítja. 
 
A Magyar Telekom és a HÉT egy új bekezdést is javasolt: 

„(2) A szolgáltatás célú, blokkgazdálkodás körébe tartozó és pályázaton vagy 
árverésen 2011. április 1. napját követően elnyert, vagy azt követően 
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továbbértékesített frekvenciasávok után - a 24913—26453 MHz frekvenciasávok 
kivételével, amely sávok után fizetendő díjakat a 16. § alapján kell megállapítani - a 
frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt a jogosítottnak a használatba 
vételtől, azaz a rádióengedély vagy keret-rádióengedély jogerőre emelkedésének 
napjától havonta sávdíjat kell fizetnie a (3) – (6) bekezdésben foglaltak szerint.” 

 
Ezt a javaslatot a Hatóság nem tudja elfogadni, mert ellenkezik a sávdíjas rendszer alapvető 
logikájával, amely a beruházásra és spektrum használatára ösztönöz. A sávdíjak lényege, 
hogy ne a használathoz kötődjön a díj, és a nem használt sávokat a szolgáltatók ne tartsák 
vissza kihasználatlanul. Ezért a sávdíjat a jogosultság megszerzésétől indokolt kivetni, és 
nem a használatbavételtől.  
A használatba vételhez kötés egyedül a már kijelölt sávok esetében lehet indokolható, mert 
azokat ennek a lehetőségnek a tudatában szerezték meg a jogosultak.  
 

A 21.§ (2) /hatályos rendeletben 20. § (2)/ bekezdését illetően a Telenor javasolja a 
Digitális hozadék sávnak a sávdíj-rendszerbe való illesztését.  

 
Köszönjük a felvetést. Ennek megvizsgálására és kidolgozására a készülő spektrumstratégia 
keretében kerül sor. 
 

A 21.§ (3) /hatályos rendeletben 20. § (3)/ bekezdését illetően a Telenor felvetésével 
egyetértünk és az beépítésre került a jogszabály szövegébe. 

 
Ez a javaslat megfelel a Magyar Telekomnak arra vonatkozó javaslatával is, amely 2015. 
január elsejét azonosítaná határnapnak. 
 

21.§ (4) /hatályos rendeletben 20. § (4)/ A Magyar Telekom, a HÉT és a Telenor 
javasolja, hogy az újonnan kiosztott sávokra adható kedvezmény legyen kötelezően 
megadandó és ne a kiírástól függjön 

 
Az NMHH a véleményt figyelembe vette és a kedvezmény megadásának szabályozását a 
jogszabályban rögzítette. Eszerint a kedvezmény mértéke (50%), időtartama (4 év) és a 
kedvezményezettek köre is egyértelműen meghatározásra került a rendeletben, az nem a 
kiírástól függ.  
 
A Telenor szerint a verseny élénkítése szempontot csak piacelemzéssel megalapozva lehet 
érvényesíteni. Természetesen a Hatóság a spektrumgazdálkodás során folyamatosan követi 
és elemzi a piaci folyamatokat, hiszen a spektrummenedzsment egyik célja a verseny 
élénkítése.  
 
A Magyar Telekom és a HÉT egy további bekezdés beillesztésére tesz javaslatot: 

„A 2011. április 1. napját követően indult pályázati, illetve árverési eljárás során elnyert 
frekvenciablokkok esetén az (4) bekezdésben megállapított kedvezményes díj mértéke 
akkor sem változik, ha egy sávújraosztás következtében megváltozik a frekvencia 
blokkok elhelyezkedése egy adott sávban.”  

 
Az NMHH a javaslatot elfogadja, és azzal kiegészíti a rendeletet /hatályos rendelet 20. § (5)/. 
 
Az érintettek több számozásra és hivatkozásra vonatkozó észrevételt is tettek, amiket 
köszönettel vettünk és a rendelet végleges szövegében átvezetünk.  
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