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A Magyar Telekom frekvenciablokkokat nyert 
 
Budapest – 2020. március 26. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, a 
továbbiakban a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy az 5G-hez és a 
szélessávú mobil szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt 
árverésen az alábbi frekvenciablokkok használati jogosultságát nyerte el: 
 

 
Sáv Mennyiség Ár  

 

700 MHz 2x10 MHz 26,0 milliárd forint 
2100 MHz 2x10 MHz 8,44 milliárd forint 
3600 MHz 120 MHz 19,8 milliárd forint 

 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2019. július 18-án árverést hirdetett meg a 700 MHz-es 
frekvenciasávok, valamint a 2100 MHz, a 2600 MHz, továbbá a 3600 MHz-es még ki nem osztott frekvenciasáv 
részek hasznosítására. Az árverésre 2020. március 26-án került sor. 
 
A Magyar Telekom a fent felsorolt frekvenciasávok használatára – a vonatkozó feltételek teljesítése esetén, a 
frekvenciahasználati jogosultság időtartamának ötéves meghosszabbodására tekintettel – 2040-ig jogosult. A 
Magyar Telekom az elnyert frekvenciablokkokért 54,24 milliárd forint díjat köteles fizetni, mely várhatóan 2020. 
második negyedévben kerül kifizetésre. Az elnyert frekvenciasávok jövőbeni éves sávdíjainak jelenértéke, 
várhatóan nagyságrendileg 33 milliárd forint összegben aktiválásra kerül 2020. második negyedévben. 
 
A Magyar Telekom a fenti frekvenciahasználati jogok kézhezvételét követõen rövid időn belül el kívánja indítani 
kereskedelmi 5G szolgáltatását. 

 
 
 
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre 
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések 
a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben 
támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget 
arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk. 
 
A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos 
olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben 
foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-én végződött évre vonatkozó, a http://www.telekom.hu címen 
elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 
 


