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A jelen dokumentum a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom 
u. 23-25., a továbbiakban: Kiíró) által a 450 MHz-es frekvenciasáv blokkjának 
frekvenciahasználati jogosultsága tárgyában kihirdetett pályázati eljárás (a továbbiakban: 
Pályázat vagy pályázati eljárás) kiírási dokumentációja (a továbbiakban: Dokumentáció), mely 
a Pályázat és az arra történő jelentkezés részletes szabályait tartalmazza. 

 
I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
1.1. Fogalom-meghatározások  
 
A Dokumentációban használt fogalmakat az alábbi tartalmi meghatározás szerint használjuk. 
Minden egyéb fogalom meghatározása, értelmezése tekintetében a hatályos jogszabályi 
rendelkezések alkalmazandók. 
 

a) 

 

„pályázati eljárás 
kezdete” 

az a nap, amelyen a Kiíró a Pályázat kiírásáról szóló 
hirdetményt (a továbbiakban: Hirdetmény) a honlapján 
közzéteszi  
 

b)  
 
„frekvenciablokk” 

a résztvevő által elnyerhető és a Dokumentációban 
meghatározott frekvenciatartomány mint egyetlen 
felhasználói blokk  

c)  
 
„Ajánlat”  

 
a jelentkező által a Pályázatra való jelentkezés részeként 
benyújtott ajánlatot és a Dokumentációban előírt valamennyi 
kötelező tartalmi elemet magában foglaló ajánlattétel  

d)  
 
„megajánlott díj” 

 
a jelentkező által a frekvenciablokk használati jogosultságáért 
fizetendő díjra tett ajánlat, mely nem lehet alacsonyabb a 
pályázati díjnál 

 
1.2. Jogszabályi háttér, a pályázati eljárást szabályozó dokumentumok 
 
A pályázati eljárásra a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és 
pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) szabályai 
alkalmazandók. 

A pályázati eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Kiíró hatósági hatáskörébe 
tartozik. A pályázati eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Eht.), valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai megfelelően 
alkalmazandók. 

A pályázati eljárás részletes szabályait az Ápszr. 3. § (3) bekezdése alapján a Dokumentáció 
határozza meg.  

A Dokumentáció a pályázati eljárás kapcsán felmerült kérdésekben kötelezően alkalmazandó. 
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A pályázati eljárásra a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandók. 

 
1.3. Kapcsolattartás, értesítések 
 
A jelentkező köteles megadni a Pályázatra való jelentkezés (a továbbiakban: Jelentkezés) 
során a pályázati eljárásban történő teljes körű képviseletére jogosultak (a továbbiakban: 
képviselő) nevét, személyazonosító adatait, elérhetőségét (telefonszám, telefax, e-mail, 
magyarországi levelezési cím vagy a Ket. szerinti kézbesítési meghatalmazott), a 
kapcsolattartásra feljogosított képviselő (a továbbiakban: kapcsolattartó) nevét, 
személyazonosító adatait és elérhetőségét (telefonszám, telefax, e-mail, magyarországi 
levelezési cím vagy a Ket. szerinti kézbesítési meghatalmazott).  
A képviselő, illetve kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást 
cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozat egy példányának postai úton vagy kézbesítő 
igénybevételével történő megküldésével, írásban kell a Kiírónál bejelenteni a változást követő 
3 (három) napon belül. A Kiíró kizárólag a jelen pontban előírtaknak maradéktalanul megfelelő 
nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a képviselő vagy a 
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 
A kapcsolattartóval közöltek a jelentkező/részvevő, illetve a 3.10. pont szerinti Közös 
Jelentkezés esetén a közös jelentkezők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek 
minősülnek.  
A Kiíró írásban postai úton és/vagy telefaxon tart kapcsolatot a kapcsolattartóval az alábbiak 
szerint.  
A Kiíró a pályázati eljárás során a kapcsolattartó megjelölt magyarországi postacímére vagy a 
Ket. szerinti kézbesítési meghatalmazott részére kézbesíti a pályázati eljárással összefüggő 
valamennyi iratot, dokumentumot. A pályázati eljárás során hozott hatósági döntéseket a Kiíró 
a Ket. szabályai alapján hivatalos iratként kézbesíti.  
A Kiíró abban az esetben tart kapcsolatot telefax útján a kapcsolattartóval, amennyiben a 
jelentkező/résztvevő a Dokumentáció nyomtatott formában való beszerzésekor a 2.5. pont 
szerinti jegyzőkönyvben vagy a Jelentkezésben, valamint a pályázati eljárás során bármikor 
telefaxszámot megad, és erre vonatkozó nyilatkozatában kifejezetten hozzájárul a telefax 
útján történő kapcsolattartási formához. Amennyiben a telefaxon történő kapcsolattartáshoz 
a jelentkező/résztvevő hozzájárult, a megjelölt telefaxszámra küldött bármilyen irat – a 
hatósági döntések kivételével – a jelentkező/résztvevő vagy Közös Jelentkezés esetén 
valamennyi közösen, konzorcium keretében jelentkező/résztvevő részére joghatályosan 
kézbesítettnek tekintendő a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában.  
A jelentkező/résztvevő igényelheti a postai úton és/vagy telefax útján történő kapcsolattartás 
mellett az elektronikus kapcsolattartási formát. Az elektronikus úton történő közléshez 
semmilyen joghatás nem társul, bármilyen eltérés esetén a postai vagy a telefaxon küldött 
értesítés bír joghatással. 
A Kiíró a postai úton és/vagy telefaxon közölt iratot a kapcsolattartás hatékonysága, 
gyorsasága érdekében egyidejűleg e-mail útján is közölheti változatlan tartalommal, 
amennyiben a jelentkező/résztvevő megjelölt e-mail címet, és hozzájárult az e-mail útján 
történő kapcsolattartáshoz. Az e-mail útján tett közléshez semmilyen joghatás nem társul, 
bármilyen eltérés esetén a postai vagy telefaxon küldött értesítés bír joghatással. 
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A Kiíró részére a pályázati eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi nyilatkozatot, 
dokumentumot és a pályázati eljárással kapcsolatos egyéb iratot írásban, postai úton vagy 
személyes átadással kell eljuttatni a Kiíró hivatalos címére, kivéve, ha a Dokumentáció vagy a 
Dokumentáció módosítása másképp nem rendelkezik vagy a Kiíró – az eljárási cselekmény, 
vagy a dokumentum jellegéből adódóan – kötelező kézbesítési módot nem határoz meg.  
A pályázati eljárás bármely szakaszában a Kiíró részére küldött bármilyen irat csak akkor 
tekinthető a Kiíró részére joghatályosan kézbesítettnek, ha az irat eredeti példányát a Kiíró 
kézhez kapja. A nyilatkozatok, dokumentumok gyorsabb feldolgozása, a pályázati eljárás 
hatékonyságának növelése érdekében a nyilatkozatok, dokumentumok és egyéb iratok a 
postai közléssel (vagy a személyesen átadott irat útján tett közléssel) egyidejűleg a Kiíró 
lentiekben megjelölt telefaxszámára telefax útján vagy a Kiíró lentiekben megjelölt e-mail 
címére e-mail útján vagy – elektronikus kapcsolattartás esetén – elektronikus úton is 
megküldhetők azzal, hogy a telefax útján, az e-mail útján, illetve az elektronikus úton tett 
közléshez semmilyen anyagi vagy eljárásjogi joghatás nem fűződik, továbbá bármilyen 
ellentmondás esetén a postai úton (vagy személyesen átadott irat útján) tett közlés tartalma 
az irányadó.  
A pályázati eljárás során – amennyiben a Dokumentáció másként nem rendelkezik – a Kiíró 
részére a jelen pontban előírt módon megküldött bármilyen irat csak akkor tekinthető alaki 
szempontból megfelelőnek, ha a dokumentumon az alábbi személyek valamelyikének eredeti 
aláírása szerepel: 

- a jelentkező/résztvevő képviselője; 
- a jelentkező/résztvevő részéről cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek, vagy az 

általa/általuk cégszerűen meghatalmazott személyek; vagy 
- a 3.10. pont szerinti Közös Jelentkezés esetén a konzorciumi megállapodás szerinti 

képviselő cégjegyzésre jogosultja vagy az általa cégszerűen meghatalmazott személy. 
 

A Kiíró elérhetősége:  
 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 
Központi Ügyfélfogadó Iroda 
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
Postacím: 1376 Budapest, Pf. 997.  
Telefon: (+36 1) 468 0673 
Fax: (+36 1) 468 0680  
e-mail: info450@nmhh.hu 
 
II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

2.1. A Pályázat célja 
 
A Pályázat célja, hogy a Kiíró a hatékony frekvenciagazdálkodás követelményének eleget téve 
értékesítse a 2.2. pontban meghatározott frekvenciasáv használati jogosultságát. 

A Pályázat tárgyát képező frekvenciasáv a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 
15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet (a továbbiakban: FNFT), valamint a polgári célra használható 
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frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH 
rendelet (a továbbiakban: RAT) szerint elsődlegesen kormányzati célokat támogató rendszer 
megvalósítására kijelölhető frekvencia. A megszerzett frekvencia felhasználásával 
megvalósított rendszeren a kormányzati igények magas szintű kielégítésén túl, a szabad 
kapacitással innovatív szolgáltatás nyújtható. A frekvenciahasználati jog értékesítése, a 
frekvencia tényleges használata a közösségi szabályozás alapvető, garanciális jelentőségű 
elveivel való összhang megteremtését segíti elő, hiszen a kiemelt közösségi célok közt 
hangsúlyosan jelenik meg az a követelmény, hogy a frekvenciákkal való gazdálkodás 
hatékonyságára kell törekedni, lehetőség szerint kerülni kell a frekvenciasávok tömeges és 
huzamos ideig való kihasználatlanságát.  
 
A frekvenciahasználati jogosultság értékesítésével a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) lehetőséget biztosít a nyertes résztvevőnek arra, hogy országos 
kiterjedésű elektronikus hírközlési hálózatot hozzon létre és üzemeltessen, amely 
elsődlegesen kormányzati célú csoportkommunikációs igények kielégítésére szolgál. 
 
2.2. A Pályázat tárgya, alapvető pályázati feltételek 
 
A Pályázat tárgya a 450 MHz-es frekvenciasávban a 450-457,38 MHz/460-467,38 MHz-es 
frekvenciablokk mint egyetlen felhasználói blokk kizárólagos frekvenciahasználati 
jogosultságának elnyerése 10 év időtartamra. 
 
A frekvenciablokk pályázati díja 150 000 000 Ft, azaz százötvenmillió forint. 
 
A Pályázaton megszerezhető frekvenciablokkhoz kapcsolódó műszaki paraméterek és 
sávhasználati feltételek meghatározását a Dokumentációtól el nem választható 1. számú 
mellékletként csatolt Műszaki feltételek elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: 1. sz. 
melléklet) tartalmazza. 
 
2.3. A Pályázaton elnyert frekvencia felhasználhatósága 
 
A Pályázat nyertesének kizárólagos joga nyílik arra, hogy az elnyert frekvenciablokk 
használatához szükséges hatósági engedélyek kiadása érdekében a Kiírónál eljárást 
kezdeményezzen.  

A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett nyertes résztvevő – az egyéb jogszabályi 
feltételek teljesítése esetén – a frekvenciahasználatra vonatkozó engedélyek alapján, az abban 
foglaltaknak megfelelően a sávban elsődlegesen kormányzati célokat (különösen a 
kormányzati elektronikus hírközlési infrastruktúrát, az e-közigazgatást, az elektronikus 
útdíjrendszert) is támogató olyan rendszert üzemeltethet, amely csoportkommunikációs 
rendszerben jelentkező csoportkommunikációs, valamint nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatás célú igényeket is kielégíthet.  
 
A Pályázat nyertesét hálózati szolgáltatás nyújtására szerződéskötési kötelezettség terheli a 
kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére 
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jogosulttal szemben a megszerzett frekvenciablokk használatával üzemeltetett hálózat 
vonatkozásában, a jogszabályban kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató igényének 
kielégítésére a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint. 
 
A Pályázat tárgyát képező felhasználói blokk részletes leírását és használatának szabályait, 
beleértve az előírt lefedettségi és rendelkezésre állási követelményeket a Dokumentáció, így 
különösen annak az 1. sz. melléklete, valamint a frekvenciahasználatra vonatkozó 
jogszabályok (különösen az FNFT, valamint a RAT) tartalmazzák. 
A pályázati eljárás során elnyert frekvenciahasználati jog, jogosultság másodlagos 
kereskedelmére vonatkozó szabályokat a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 
7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: másodlagos kereskedelemre vonatkozó 
rendelet) tartalmazza. 
 
A frekvenciablokk használhatóságának további szabályait a Dokumentáció, valamint a 
pályázati eljárás nyertesével megkötendő hatósági szerződés tartalmazza.  
 
2.4. A Hirdetmény közzététele  
 
A pályázati eljárás a Pályázat kiírásáról szóló hirdetménynek a Kiíró honlapján történő 
közzétételének napján, 2013. december 6. napján indul hivatalból.  
 
2.5. A Dokumentáció beszerzése 
 
A Dokumentáció nyomtatott formában a Hirdetmény közzététele napjától kezdődően a 
jelentkezési határidő lejártáig, a Dokumentáció díjának Kiíró részére történt átutalását 
követően szerezhető be a Kiírótól [Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Központi 
Ügyfélfogadó Iroda (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) hétfőtől csütörtökig 9-14 óráig, 
pénteken 9-12 óráig]. A Dokumentáció díját a Kiíró Magyar Államkincstár által vezetett 
10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára kell átutalni, az átutalás megjegyzés 
rovatában fel kell tüntetni, hogy „450 MHz frekvenciasávban pályázati Dokumentáció díja”. 
A Dokumentáció díja 25 000 Ft, azaz huszonötezer forint. 
A visszavonhatatlan átutalás megtörténtét a Dokumentáció átvétele alkalmával igazolni kell. 
A Dokumentációt megvásárló személy köteles személyazonosság igazolására szolgáló 
okmánnyal igazolni magát, valamint amennyiben valamely jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság, nyilvántartásba vett egyéb szervezet képviseletében 
kívánja megvásárolni a Dokumentációt, úgy köteles a képviseletre (a Dokumentáció 
megvásárlására) jogosító cégszerűen aláírt meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró 
részére átadni. 
A Dokumentáció átadásáról a Kiíró jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv nem jelenti a 3.20. 
pont szerinti pályázati nyilvántartásba (a továbbiakban: pályázati nyilvántartás) vételt.  
 
A Dokumentáció a Kiíró honlapjáról elektronikus formában ingyenesen letölthető, azonban a 
Dokumentáció ilyen módon történő megszerzése (letöltése) nem jogosít fel a pályázati 
eljárásban jelentkezőként való részvételre.  
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2.6. Írásbeli kérdés 
 
A Kiíró a Dokumentációt megvásárlók részére kérdésfeltevési lehetőséget biztosít.  
A Dokumentációval kapcsolatban a jelentkezési határidő lejártát megelőző 10. (tizedik) napig 
írásban feltett kérdésekre a Kiíró 8 (nyolc) napon belül válaszol úgy, hogy a válasz 
megadásától a jelentkezési határidő lejártáig még legalább 2 (kettő) nap álljon rendelkezésre. 
A Kiíró jogosult a kérdéseket összefoglalni és együttesen megválaszolni. A jelentkezési 
határidőt megelőzően a Dokumentációt megvásárlók által írásban feltett kérdéseket és a 
válaszokat a Kiíró a kérdést feltevő személyének megjelölése nélkül megküldi minden 
természetes vagy jogi személynek, aki vagy amely a Dokumentációt megvásárolta, illetve 
jelentkezést nyújtott be. A jelentkezők által feltett kérdéseket és a válaszokat, a kérdést feltevő 
személyének megjelölése nélkül minden jelentkezőnek megküldi a Kiíró. 
 
Az arra jogosultak kérdéseiket az 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. címre vagy az 1376 
Budapest, Pf. 997. postacímre vagy telefax útján a (+36-1) 468 0680 telefaxszámra juttathatják 
el. 
 
A Kiíró által kiadott, megküldött válaszok tájékoztató jellegűek, a Dokumentációval szemben 
sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek sem az egyedi hatósági ügy 
vonatkozásában, sem a Dokumentáció és a vonatkozó jogszabályok értelmezése tekintetében. 
 
2.7. A pályázati kiírás dokumentumainak módosítása 
 
A Kiíró az Ápszr. 6. §-a szerint jogosult módosítani a Hirdetményt és a Dokumentációt.  
A Hirdetmény és a Dokumentáció a jelentkezésre meghatározott határidőt megelőző 
tizenkettedik napig módosítható. A Dokumentációt különösen akkor lehet módosítani, ha a 
Dokumentáció valamely rendelkezése nem áll összhangban a vonatkozó jogszabályi 
előírásokkal, illetve amennyiben a Kiíró a 2.6. pont szerinti írásbeli kérdés alapján észleli, hogy 
a Dokumentáció pontosításra, kiegészítésre szorul. A Kiíró a Dokumentáció módosításakor az 
objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes eljárás elveit figyelembe véve 
köteles eljárni. 
A Kiíró a Hirdetmény módosítását a Hirdetmény közzétételére irányadó szabályok szerint 
hozza nyilvánosságra. 
A Dokumentáció módosítását a Hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és internetes 
honlapján teszi közzé, illetve a közzétételétől számított két napon belül a módosításról és 
annak pontos tartalmáról értesíti azokat, akik a Dokumentációt megvásárolták. A közzététel 
időpontjának a Dokumentáció módosításának a Hatóság honlapján történő közzétételének 
napja számít. 
A Hirdetmény és a Dokumentáció módosítása annak közzétételével lép hatályba. 
 
2.8. A részvétel alanyi feltételei, összeférhetetlenség 
 
2.8.1. A pályázati eljárásban – önállóan vagy konzorcium tagjaként a 3.10. pont szerint – azok 
a bejegyzett gazdasági társaságok, nyilvántartásba vett egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, 
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valamint egyéni cégek és természetes személyek vehetnek részt, 
 
a) amelyek, akik megfelelnek az Ápszr. 9. §-ában foglaltaknak; 
b) amelyeknek, illetve akiknek nincs a Kiíróval szemben lejárt határidejű frekvenciadíj-

fizetési kötelezettségük (a Kiíró saját nyilvántartása alapján ellenőrzi a frekvenciadíj-
fizetési kötelezettség fennállását, a jelentkezőnek nem kell erre vonatkozó igazolást 
benyújtania); 

c) amelyeknek, illetve akiknek nincs 60 (hatvan) napnál régebben lejárt vám-, 
társadalombiztosítási járulék vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési 
kötelezettségük;  

d) amelyek, illetve akik a kormányzati célú szolgáltatási igények teljesítéséhez szükséges 
lefedettségi követelmények teljesítésére kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek az 1. 
számú melléklet 4. pontjában meghatározott műszaki tartalommal és teljesítési 
határidővel; 

e) amelyek, illetve akik a magas szintű szolgáltatás nyújtás biztosítása érdekében az 1. sz. 
melléklet 3. pontjában meghatározott minőségi előírás teljesítésére kötelezettségvállaló 
nyilatkozatot tesznek; 

f) amelyek, illetve akik hálózati szolgáltatási szerződés alapján, megkötött Service Level 
Agreementtel (szolgáltatásminőségi célértékkel) alátámasztott hálózati szolgáltatást 
nyújtanak kormányzati célú hírközlési szolgáltató részére, vagy rendelkeznek  
fa) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 228. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztő feltétellel 
megkötött szerződéssel vagy a Ptk. 208. § (1) bekezdése szerint megkötött 
előszerződéssel, amelyek alapján – a jelentkező Pályázaton való nyertessége esetén – a 
hálózati szolgáltatás igénybe vétele a kormányzati célú hírközlési szolgáltató részéről 
biztosított; vagy 
fb) a kormányzati célú hírközlési szolgáltató arra vonatkozó végleges és 
visszavonhatatlan szerződéskötési nyilatkozatával, hogy a jelentkezővel – a jelentkező 
Pályázaton való nyertessége esetén – hálózati szolgáltatás igénybe vételére szerződést 
köt; valamint 

g) amelyek, illetve akik a Jelentkezés során külön írásbeli dokumentumban akként 
nyilatkoztak, hogy a Dokumentációban foglaltakat magukra nézve visszavonhatatlanul 
és fenntartás, korlátozás nélkül kötelezőnek ismerik el. 

 
2.8.2. A pályázati eljárásban – önállóan vagy a 3.10. pont szerinti konzorcium tagjaként, illetve 
egy konzorciumon belüli tagokként – nem vehetnek részt azok, akik/amelyek az a)-c) pontban 
foglalt összeférhetetlenségi szabályok hatálya alá esnek (konzorcium esetében az 
összeférhetetlenségi szabályoknak az egy konzorciumon belüli tagoknak külön-külön is meg 
kell felelniük, azaz az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében a konzorciumi tagok külön-
külön vizsgálandók): 
a) A Pályázaton egyidejűleg nem vehetnek részt olyan természetes és jogi személyek, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy egyéb nyilvántartásba vett 
szervezetek, egyéni vállalkozók/egyéni cégek, amelyek egymásban vagy egyik a 



 11 

másikban befolyásoló részesedéssel rendelkezik, továbbá amelyekben ugyanaz a 
harmadik fél rendelkezik befolyásoló részesedéssel.  

 Befolyásoló részesedésnek minősül: 
• az olyan közvetlen és közvetett tulajdon egy vállalkozásban, amely összességében a 

vagyoni vagy a szavazati jogok huszonöt százalékát meghaladó mértékű befolyást 
biztosít; a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett 
tulajdoni részesedését egybe kell számítani, 

• az olyan helyzet, amely a vállalkozásban szerződés, alapító okirat (alapszabály) vagy 
elsőbbségi részvény alapján, a döntéshozó, vagy a felügyelő szervek tagjai kinevezése 
(elmozdítása) útján vagy egyéb módon jelentős befolyást tesz lehetővé. 

b)  A Pályázaton nem vehetnek részt olyan személyek, amelyek nem minősülnek a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti 
átlátható szervezetnek.  

c)  A Pályázaton egyidejűleg nem vehetnek részt olyan természetes és jogi személyek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy nyilvántartásba vett egyéb 
szervezetek, egyéni vállalkozók/egyéni cégek, amelyek irányítási viszonyban állnak 
egymással vagy a pályázati eljárásban részt nem vevő, ugyanazon vállalkozás (egyéb 
szervezet) irányítása alatt állnak. 

 Irányítási viszonynak minősül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 23. § (2) és (3) bekezdése 
alapján, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen:  
• a másik vállalkozás (egyéb szervezet) többségi szavazati jogot biztosító 

üzletrészeivel, részvényeivel, illetőleg a szavazati jogok több mint ötven 
százalékával rendelkezik, vagy 

• jogosult a másik vállalkozás (egyéb szervezet) vezető tisztségviselői többségének 
kijelölésére, megválasztására vagy visszahívására, vagy 

• szerződés alapján jogosult a másik vállalkozás (egyéb szervezet) döntéseinek 
meghatározó befolyásolására, vagy 

• a másik vállalkozás (egyéb szervezet) döntéseinek meghatározó befolyásolására 
ténylegesen képessé válik. 

Irányítással rendelkezik továbbá a vállalkozás azon vállalkozás (egyéb szervezet) felett, 
amelyet az általa irányított vállalkozás – vele együtt vagy önállóan – irányít vagy 
vállalkozások közösen irányítanak. 

 
2.8.3. A jelentkező/résztvevő személyében a saját jelentkezése benyújtásától – a Jelentkezés 
érvényességét érintő – változtatás, változás, jogutódlás nem engedélyezett a pályázati eljárás 
alatt. 
 
2.8.4. A Pályázaton csak azok a személyek/szervezetek vehetnek részt, amelyek, illetve akik a 
Dokumentációt a Hirdetményben és a Dokumentáció 2.5. pontjában meghatározott módon 
beszerezték és a részvételi díjat a 3.14. pont szerint befizették, továbbá akik/amelyek a 3.13. 
pont szerinti eljárási biztosítékot és a pályázati díj biztosítékát (3.15. pont szerinti teljesítési 
biztosíték) a Jelentkezés körében a Kiírónak benyújtották. 
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2.8.5. A jelentkező a Dokumentáció és az Ápszr. alapján benyújtandó dokumentumokat, 
nyilatkozatokat, iratokat a Dokumentációban meghatározott módon, formában köteles 
benyújtani. 
 
2.9. A Jelentkezés benyújtásának módja, helye és ideje 
 
A Jelentkezéshez az Ápszr., valamint a Dokumentáció alapján szükséges valamennyi 
dokumentumot az a jelentkező nyújthatja be, aki/amely a részvételi díjat megfizette és a 
Dokumentációt a Hirdetményben meghatározott módon beszerezte, megvásárolta.  
A Jelentkezés benyújtására kizárólag a jelentkező erre feljogosított képviselője jogosult.  
A Jelentkezést benyújtó személy köteles személyazonosság igazolására szolgáló okmánnyal 
igazolni magát, valamint amennyiben valamely jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, nyilvántartásba vett egyéb szervezet képviseletében kíván 
Jelentkezést benyújtani, úgy köteles a képviseletre (a Jelentkezés benyújtására) jogosító 
cégszerűen aláírt meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró részére átadni. 
A Jelentkezéshez csatolni kell a 2.8. és a 3.12. pontban meghatározott (Közös Jelentkezés 
esetén emellett a 3.10. pontban meghatározott) valamennyi nyilatkozatot, okiratot, igazolást, 
továbbá minden, a Dokumentációban és az Ápszr.-ben meghatározott kötelező tartalmi 
elemet, az előírt formában és példányszámban.  
A jelentkezők a Jelentkezést – a Dokumentációban részletezett tartalmi és formai 
követelmények figyelembevételével – a Kiíró címén:  
 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 
Központi Ügyfélfogadó Iroda 
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
 
hétfőtől csütörtökig 9-14 óráig, pénteken 9-12 óráig, legkésőbb 2014. január 15. napján 
nyújthatják be. 
 
A Kiíró a Jelentkezés átvétele során az átvétel pontos időpontját rávezeti a zárt csomagra és 
egyúttal átvételi elismervényt ad minden jelentkezőnek. A jelentkező a pályázati eljárásra való 
jelentkezésre nyitva álló határidő lejártáig pótlólagosan is benyújthatja a szükséges 
dokumentumokat a Dokumentációban és az Ápszr.-ben előírt formai követelmények 
betartásával. A Kiíró a pótlólagosan benyújtott dokumentumokra rávezeti ezek átvételi 
időpontját, és az átvételről elismervényt ad a jelentkezőnek.  
Egy jelentkező egy Jelentkezést nyújthat be. Amennyiben egy jelentkező több Jelentkezést 
nyújt be, a Kiíró az időrendben utoljára benyújtott Jelentkezést tekinti az egyetlen benyújtott 
Jelentkezésnek. 
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III. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 
3.1. A pályázati eljárás alapelvei 
 
A Kiíró a pályázati eljárás során a hatályos jogszabályok – különösen az Eht., a Ket. és az Ápszr. 
előírásai – szerint, valamint a Dokumentáció alapján tárgyilagos, átlátható, 
megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumok figyelembevételével jár el. Az alapelvek, 
valamint az Eht.-ban, a Ket.-ben és az Ápszr.-ben meghatározott célok megvalósítása 
érdekében a Kiíró az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jár el. 
A Kiíró a költségtakarékosság szempontjait is figyelembe véve a pályázati eljárást úgy folytatja 
le, hogy az a lehető leggyorsabban, a jogszabályok által előírt határidők betartásával, 
eredményesen lebonyolítható legyen. 
A jelentkezők/résztvevők a pályázati eljárás során kötelesek a jóhiszeműség és tisztességesség 
elvei alapján eljárni és a Kiíróval az eljárás gyors és eredményes lefolytatása érdekében 
együttműködni. A jelentkezők/résztvevők magatartása nem irányulhat a Kiíró 
megtévesztésére, a pályázati eljárás során jelentkezők/résztvevők nem tehetnek olyan 
nyilatkozatot (ideértve a Jelentkezést is), amelyben a jelentkezők/résztvevők valótlan (téves, 
hamis) tényt állítanak vagy bármely nyilatkozatukban, dokumentumban (ideértve a 
Jelentkezést is) a Pályázat szempontjából lényeges tényt elhallgatnak. A jelentkező/résztvevő 
felel a pályázati eljárás során tett nyilatkozatokban (ideértve a Jelentkezést is) foglaltak 
tartalmi megfelelőségéért, megalapozottságáért, időszerűségéért, hitelességéért, 
valódiságáért. A dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban a jelen pontban 
meghatározott követelmények megszegése esetén a Kiíró a 3.9. pontban foglalt 
jogkövetkezményt alkalmazhatja. 
 
3.2. Az eljárás nyelve 
 
A pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar. A Pályázat, valamint a Pályázattal kapcsolatos, a 
jelentkezők/résztvevők és a Kiíró között mindennemű kapcsolattartás nyelve a magyar.  
Amennyiben a jelentkező nem magyar nyelven nyújt be dokumentumot, csatolni kell annak 
hiteles magyar nyelvű fordítását is. Vitatott esetben a magyar nyelvű változat az irányadó. 
Hiteles fordításnak minősül az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Zrt., a magyar 
külképviseleti szerv és a magyar közjegyző által fordított vagy hitelesítési záradékával ellátott 
fordítás, továbbá a szakfordítói vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkező személy által 
készített fordítás. 
A Kiíró által esetlegesen idegen nyelven hozzáférhetővé tett dokumentumok csak 
tájékoztatási célt szolgálnak.  
 
3.3. A pályázati kiírás dokumentumainak hierarchiája 
 
A pályázati kiírás magában foglalja a pályázati kiírás tárgyában közzétett Hirdetményt, a 
pályázati kiírás feltételeit és rendelkezéseit részletesen ismertető jelen Dokumentációt (annak 
mellékleteivel együtt) és a Dokumentáció, valamint a Hirdetmény esetleges módosítását.  
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Amennyiben a pályázati kiírás részét képező dokumentumok között ellentmondás áll fenn, a 
dokumentumok irányadó sorrendje a következő: a Dokumentáció módosítása, jelen 
Dokumentáció, a Hirdetmény módosítása és a Hirdetmény.  
 
3.4. Törvény által védett titok és a személyes adatok védelme 
 
A pályázati eljárás tartama alatt – különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a 
döntés közlése és nyilvános közzététele során – a Kiíró gondoskodik arról, hogy a személyes 
adatok, valamint a Ket. 172. § l) pontjában meghatározott törvény által védett titok védelme 
biztosított legyen. 
 
A jelentkező/résztvevő az Eht. 33. § (2) bekezdésének megfelelően – megjelölheti a 
közérdekből nyilvános, vagy jogszabályban meghatározottak szerint egyébként törvény által 
védett titoknak nem minősíthető adatok kivételével – törvény által védett titok, különösen az 
üzleti titok védelmére, egyéb méltányolható érdekre, továbbá jelentős hírközléspolitikai vagy 
hírközlési piaci versennyel összefüggő szempontra hivatkozással azokat az adatokat, amelyek 
zárt kezelését szükségesnek tartja. Ebben az esetben a jelentkező/részvevő köteles olyan 
iratváltozatot is készíteni, amely az előbbiekben meghatározott adatokat nem tartalmazza. 
 
A pályázati eljárás során a jelentkező/résztvevő által a Kiíró részére átadott adat, dokumentum, 
információ, közlés kizárólag ezeknek az adott jelentkező/résztvevő által a vonatkozó 
jogszabályoknak, különösen az Eht. 33. § (2) bekezdésének megfelelően történt minősítése 
esetén kezelhető zártan. A pályázati eljárást lezáró érdemi határozat és annak esetleges 
mellékletei a hatályos jogszabályok – különös tekintettel a közérdekű adatok, illetve 
közérdekből nyilvános adatok kiadását, megismerhetőségét szabályozó jogszabályokra – által 
meghatározott mértékben megismerhető, illetve a Kiíró köteles azt közzétenni. A 
jelentkező/résztvevő által üzleti titokká minősítés nem korlátozza a Kiírót abban, hogy a 
vonatkozó jogszabályok alapján a nyilvánosságra hozatali kötelezettségét teljesítse, a 
jogszerűen üzleti titoknak minősített adatok védelmének megfelelő garantálásával. 
  
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a jelentkezők által a Dokumentáció szerint a pályázati eljárásra 
benyújtott Jelentkezésből a Pályázat lefolytatásához szükséges mértékben és körben a 
jelentkezők/résztvevők eljárási, anyagi jogainak érvényesítéséhez, jogorvoslati joguk esetleges 
gyakorlásához szükséges mértékben információkat közöljön a pályázati eljárásban résztvevő 
más jelentkezővel/résztvevővel a szükségesség, arányosság, átláthatóság, objektivitás és 
megkülönböztetéstől mentesség elveinek figyelembe vételével és az egyes 
jelentkezők/résztvevők személyére vonatkozó információk mellőzésével.  
 
A jelentkező/résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott Jelentkezés teljes egészét, 
annak mellékleteit, módosításait, hiánypótlásként benyújtott részeit, valamint a Kiíróhoz 
eljuttatott írásbeli kérdéseit, továbbá a felvilágosítás-kérésre adott válaszát a Kiíró az Eht.-val – 
különösen annak 27. és 33. §-ában előírtakkal –, illetve az adatkezelésre vonatkozó egyéb 
jogszabályokkal összhangban kezeli. Ennek értelmében a törvény által védett titkot, 
információkat, dokumentumokat – az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembe 
vételével – a Kiíró, a Kiíró tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottai, szakértői, valamint az ezek 
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nevében eljáró szervek és személyek, illetve a jogszabályban feljogosított más személyek vagy 
szervek a jelentkező/résztvevő külön jóváhagyása nélkül megismerhetik. 
 
A törvény által védett titkot a Kiíró, a Kiíró tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottai, szakértői, 
valamint az ezek nevében eljáró szervek és személyek és a jelentkezők/résztvevők kötelesek 
megőrizni és gondoskodni arról, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A 
törvény által védett titkot tartalmazó adatot, információt, dokumentumot a Kiíró, a Kiíró 
tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottai, szakértői, valamint az ezek nevében eljáró szervek 
és személyek és a jelentkezők/résztvevők kizárólag a Pályázat alapján a Jelentkezés 
elkészítésével, a Jelentkezések értékelésével összefüggő, valamint jogszabályban foglalt 
kötelezettségeik teljesítése céljából használhatják fel, továbbá hozhatják harmadik személy 
tudomására, amelynek során különös tekintettel kell lenni a Pályázat tisztaságára vonatkozó 
jelen, és a 3.1. és 3.6. pontokban foglalt szabályokra. 
 
A jelentkezők/résztvevők kötelesek alkalmazottaikat, munkatársaikat, megbízottaikat, 
teljesítési segédeiket és minden egyéb, a Pályázattal kapcsolatban igénybe vett 
közreműködőiket a zártan kezelt adatok, információk, dokumentumok köréről és azok 
bizalmas jellegéről tájékoztatni, továbbá kötelezni őket arra, hogy az adatvédelemmel 
kapcsolatos kötelezettségeket betartsák. A jelentkezők/résztvevők az általuk igénybe vett 
közreműködők magatartásáért, mint sajátjukért felelnek.  
 
A Kiíró külön felhívására a jelentkező/résztvevő köteles indokolással alátámasztva 
egyértelműen megjelölni a törvény által védett adatok közül azokat, amelyek megismerése, 
nyilvánosságra hozatala a jelentkező/résztvevő számára az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  
 
3.5. Szerzői jogok  
 
A jelentkező/résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott teljes Jelentkezés, valamint 
a Kiíróhoz a Pályázattal kapcsolatban eljuttatott minden egyéb, írásos formában benyújtott 
vagy elektronikus úton továbbított anyag, beadvány és kérdés (a jelen pontban a 
továbbiakban: egyéb beadvány) egészének és egyes részeinek felhasználására – beleértve az 
abban található információkat is – a Kiíró a szerzői jogvédelem teljes tartamára díjmentesen 
nem kizárólagos felhasználási jogot szerez. Ezen jog – a törvény által védett titok védelmére és 
a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével – kiterjed a 
jelentkező/résztvevő által benyújtott Jelentkezésnek és egyéb beadványoknak a pályázati 
eljárással összefüggő célból történő felhasználására, így különösen azok nyomtatott vagy 
elektronikus úton történő többszörözésére, a Kiíró által a Pályázatról készítendő 
munkaanyagokban való felhasználásra (beleértve az átdolgozást, a nyilvánossághoz 
közvetítést is). A Kiíró ezen felhasználási jogokat a jelentkező/résztvevő külön engedélye 
nélkül megbízottai vagy szakértői, valamint az ezek nevében eljáró szervek és személyek, 
továbbá a jogszabályban feljogosított más személyek vagy szervek útján is korlátozástól 
mentesen gyakorolhatja.  
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3.6. A jelentkező, valamint a résztvevő Pályázattal kapcsolatos felelőssége 
 
A Jelentkezés során a jelentkező – ideértve a konzorciumi jelentkezés esetén a konzorciumi 
tagokat is – köteles külön írásos dokumentumban nyilatkozni arról, hogy a Dokumentációban 
és a Hirdetményben foglaltakat magára nézve visszavonhatatlanul és fenntartás, korlátozás 
nélkül kötelezőnek ismeri el. 
A jelentkező maga köteles a Dokumentáció, beleértve a mellékletben csatolt műszaki 
feltételek és specifikációk, formanyomtatványok részletes vizsgálatára és értelmezésére. A 
jelentkezőt/résztvevőt terheli annak kockázata, ha a vonatkozó jogszabályokban vagy a 
Dokumentációban meghatározott alaki vagy tartalmi követelmények nem teljesítése esetén a 
Kiíró a jelentkezőt nem veszi pályázati nyilvántartásba, vagy a Jelentkezés érvénytelenségét 
állapítja meg. A jelentkező maga köteles a hazai elektronikus hírközlési piac és az elektronikus 
hírközlési tevékenységre irányadó szabályozási környezet és kockázatok felmérésére. A Kiíró 
nem vállal felelősséget azért, ha a jelentkező/résztvevő a hazai elektronikus hírközlési piac és 
az elektronikus hírközlési tevékenységre irányadó szabályozási környezet nem megfelelő 
felmérése miatt a Pályázat során vagy azt követően hátrányt szenved.  
 
A jelentkezőt/résztvevőt terheli a Jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos 
minden költség. A részvételi díj visszafizetésére csak az Ápszr.-ben meghatározott esetben 
kerülhet sor, egyebekben a jelentkező/résztvevő a Pályázattal kapcsolatban felmerült 
költségei megtérítését a Pályázat eredményétől függetlenül semmilyen jogcímen nem 
követelheti a Kiírótól, annak megbízottjától, közreműködőjétől, illetve más közigazgatási 
szervtől vagy hatóságtól.  
 
A jelentkezők/résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely bármilyen 
módon alkalmas a Pályázat végeredményének, a Pályázat más jelentkezői/résztvevői 
döntésének tisztességtelen befolyásolására, így különösen kötelesek tartózkodni az 
összejátszás bármilyen formájától és bármilyen – különösen nyilvános (sajtó, elektronikus 
média, internetes honlap vagy fórumok) – olyan kijelentéstől, nyilatkozattól, utalástól, amely 
(a) az elnyerhető frekvenciahasználati jogosultság értékére; (b) a Pályázaton való részvétel 
feltételeire, illetve a Jelentkezés tartalmára; (c) a jelentkezők/résztvevők az új piacra lépővel 
szembeni magatartására; (d) az elnyert jogosultsággal kapcsolatos üzleti tervekre vonatkozik.  
Amennyiben a fenti magatartást nem a jelentkező/résztvevő, hanem bármilyen más személy 
vagy szervezet tanúsítja, a Kiíró mérlegeli, hogy az érintett jelentkező/résztvevő mennyiben 
tehető felelőssé az adott kijelentésért vagy magatartásért, és ennek érdekében vizsgálatot 
folytathat és adatokat kérhet be. 
Amennyiben a Pályázat tisztasága megsértésének gyanúja merül fel, a Kiíró jogosult a 
Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) véleményét beszerezni, elsősorban az adott 
magatartás versenykorlátozó hatásának és az okozott társadalmi károk mértékének 
felmérésével kapcsolatban. A fentiek semmiben nem érintik a GVH jogát arra, hogy a rá 
irányadó jogszabályok szerint a Dokumentációban foglaltaktól függetlenül versenyfelügyeleti 
eljárást indítson. 
Amennyiben (a) jogerős hatósági vagy bírósági döntés alapján megállapítást nyer, hogy az 
adott frekvenciahasználati jogosultság elnyerésére a Tpvt. 11. §-a szerinti jogellenes 
megállapodás (kartellmegállapodás) alapján került sor, vagy (b) a Pályázat eredményes 
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lezárását követően jogerős hatósági vagy bírósági döntés alapján megállapítást nyer, hogy a 
résztvevő olyan kartellmegállapodást kötött, amely a Pályázaton való részvételét is 
befolyásolta, a Kiíró az eset körülményeinek mérlegelését követően a kartellmegállapodással 
érintett frekvenciahasználati jogosultságot visszavonhatja, a 4.4. pont szerinti hatósági 
szerződést határozatával azonnali hatállyal felmondhatja. A jogosult frekvenciahasználati 
jogosultsága azonnali hatállyal, automatikusan megszűnik az azonnali hatályú felmondást 
tartalmazó határozat jogerőre emelkedésének vagy végrehajthatóvá válásának napján.  
 
3.7. Pályázati bizottság  
 
A Kiíró az Ápszr. 15. § (1) bekezdése szerint pályázati bizottságot a pályázati eljárásban nem 
hoz létre. 
 
3.8. A pályázati feltételek betartásának felügyelete 
 
A jelentkező, illetve a résztvevő saját jelentkezése benyújtásától kezdődően köteles megfelelni 
– a pályázati eljárás teljes hátralévő időtartama alatt – a részvételi feltételeknek és a 
Dokumentációban meghatározott alaki és tartalmi érvényességi feltételeknek.  
Amennyiben a jelentkező/résztvevő bármely oknál fogva, a pályázati eljárás időtartama alatt 
bármikor nem felel meg a részvételi vagy az összeférhetetlenségi feltételek bármelyikének, 
köteles a Kiírót e tényről haladéktalanul értesíteni.  
 
3.9. A jelentkező/résztvevő jogsértő magatartása esetén alkalmazható 
jogkövetkezmények 
 
A jelentkező/résztvevő köteles a Dokumentációban és a jogszabályokban, különösen az 
Ápszr.-ben foglalt eljárási szabályokat, eljárásrendi rendelkezéseket (a jelen pontban a 
továbbiakban: eljárásjogi kötelezettségek) megtartani.  
 
Amennyiben a Kiíró az eljárásjogi kötelezettségek megszegését észleli, a jogsértővel szemben 
az Eht. 38. §-a szerinti eljárási bírságot szabhat ki és annak meg nem fizetése esetén az eljárási 
biztosítékot részben vagy egészben érvényesítheti.  
 
Az eljárási bírság kiszabása vagy az eljárási biztosíték érvényesítése nem érinti a Kiíró más 
jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó jogosultságát.  
 
Eljárásjogi kötelezettség megsértésének minősül különösen, amennyiben a 
jelentkező/résztvevő a Jelentkezését a pályázati eljárás tartama alatt visszavonja, a pályázati 
eljárásban való részvételi szándékától eláll, vagy a 3.6. pont szerinti összejátszó magatartást 
tanúsít, illetve, ha a nyertes konzorcium a 3.10.2.-3.10.4. pontban foglalt értesítési 
kötelezettségének nem tesz eleget. 
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Amennyiben a pályázati eljárás során  
a) jogerős bírósági ítélet megállapítja vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság 

hiánya zárja ki, hogy a jelentkező/résztvevő bűncselekményt megvalósító magatartása 
által a Kiírót megtévesztette, és e magatartás a pályázati eljárás eredményét érdemben 
befolyásolja, vagy  

b) jogerős hatósági döntés megállapítja, hogy a jelentkező/résztvevő jogellenes 
magatartása által a Kiírót megtévesztette és e magatartás a pályázati eljárás eredményét 
érdemben befolyásolja, vagy 

c) a jelentkező/résztvevő az Ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonja, 
vagy 

d) a jelentkező/résztvevő az Ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt  úgy módosítja, 
hogy azáltal a jelentkező vagy a Jelentkezés nem felel meg a 2.2., 2.8. pontban és az 1-3. 
sz. mellékletben foglalt követelményeknek,   

a Kiíró jogosult a Jelentkezés alaki érvénytelensége jogkövetkezményét alkalmazni.  
Amennyiben az eljárási kötelezettség megszegése a jelen pont szerinti jogkövetkezményen 
túl közigazgatási anyagi jogszabályban megállapított bírságot vagy szabálysértési, 
büntetőjogi vagy kártérítési felelősséget von maga után, a Dokumentáció, illetve az Ápszr. 
rendelkezései alapján alkalmazott jogkövetkezmény nem mentesíti a jelentkezőt/résztvevőt 
magatartásának egyéb jogkövetkezményei alól.  
 
3.10. Közös Jelentkezés (konzorcium)  
 
3.10.1. Közös Jelentkezés esetén a Dokumentációban foglaltak az alábbi pontban írt 
eltérésekkel alkalmazandók. 
Több jelentkező közösen is nyújthat be Jelentkezést (Közös Jelentkezés). Közös Jelentkezés 
esetén elegendő, ha a konzorciumi tagok egyike vásárolja meg a Dokumentációt. Ha egy 
jelentkező a Jelentkezését egyedüli, önálló jelentkezőként nyújtja be – a tényleges verseny 
előmozdítása és a verseny torzulásainak elkerülése érdekében –, a Jelentkezés benyújtását 
követően Közös Jelentkezést nem nyújthat be, továbbá Közös Jelentkezést követően a 
konzorciumi tag érvényesen nem nyújthat be önálló jelentkezőként Jelentkezést vagy újabb 
Közös Jelentkezést.  
Alakilag érvénytelen a Közös Jelentkezés, ha ahhoz az esetleges hiánypótlást követően sem 
csatolták a konzorciumi tagok által cégszerűen aláírt, a Jelentkezés benyújtásának napján 
érvényes és hatályos konzorciumi megállapodást. A Közös Jelentkezés alakilag érvénytelen, 
amennyiben a konzorciumi megállapodás nem felel meg valamennyi alábbi követelménynek: 
 
a) tartalmazza a közös jelentkezők Közös Jelentkezése formájának ismertetését;  
b)  tartalmazza a Jelentkezés aláírása módjának ismertetését;  
c)  tartalmazza a konzorciumi tagok egybehangzó szándéknyilatkozatát, amely alapján a 

tagok feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Pályázaton 
való nyertességük esetén a konzorciumi tagok kizárólagos tulajdonában álló, jogi 
személyiséggel rendelkező gazdasági társaságot vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetet, fióktelepet vagy kereskedelmi képviseletet alapítanak; 
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d) amennyiben a gazdasági társaság alapítása a Tpvt. VI. fejezetében meghatározott 
vállalkozások engedélyköteles összefonódása vagy a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről szóló 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: EK összefonódás-ellenőrzési rendelet) hatálya alá tartozik, a konzorciumi 
megállapodásnak tartalmaznia kell annak a konzorciumi tagnak a megjelölését, amely a 
konzorcium nyertessége esetén a pályázati eljárást lezáró érdemi, jogerős döntést 
követő 15 (tizenöt) napon belül az elnyert frekvenciahasználati jogosultság jogosultja 
lesz arra az időtartamra, amíg a GVH vagy a Bizottság érdemben elbírálja az 
összefonódás engedélyezésére vonatkozó kérelmet; 

e) tartalmazza a c) pont szerinti gazdasági társaságban való részesedés mértékét és az 
ahhoz kapcsolódó jogokat;  

f) tartalmazza a konzorcium tagjait megillető jogokat és kötelezettségeket; 
g)  tartalmazza a képviseletre jogosított konzorciumi tag megjelölését azzal, hogy 

• a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös jelentkező tagot képviselni 
a Kiíróval szemben a pályázati eljárásban és az ahhoz kapcsolódó esetleges további 
eljárásokban a Kiíró által a jelentkező/résztvevő, és a jelentkező/résztvevő által a 
Kiíró felé megteendő, megtehető jognyilatkozatok tekintetében, 

• a képviselő egyebekben is jogosult kapcsolatot tartani a Kiíróval;  
h)  tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy a konzorcium és a 

konzorcium tagjai közigazgatási hatósági eljárási szempontból a Dokumentációban és a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásáért külön-külön és együttesen, illetve 
egyetemlegesen is felelnek; 

i) az eljárási biztosíték benyújtásáért és annak a Kiíró által történő érvényesítéséért a 
konzorciumi tagok egyetemlegesen felelnek, és 

j)  a megállapodás alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, 
hatályba léptető, bontó vagy egyéb feltételtől. 

 
Közös Jelentkezés alaki vagy tartalmi érvénytelensége esetén a 3.19. és 3.21. pontokban 
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 
A Közös Jelentkezés érvényessége, hatályossága a Jelentkezés időpontjától kezdve harmadik 
személy és a Kiíró jóváhagyásától nem függhet. 
 
A d) pontban foglalt esetben a jelentkező konzorcium köteles a konzorcium minden tagja által 
aláírt, visszavonhatatlan és feltételt nem támasztó nyilatkozatot benyújtani a Jelentkezés 
körében arra vonatkozóan, hogy a konzorcium pályázati eljáráson való nyertesség esetén – 
amennyiben a Tpvt. 24. §-a vagy az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete hatálya alá esik – a 
pályázati eljárást lezáró érdemi döntés jogerőre emelkedését követő 30 (harminc) napon belül 
kezdeményezi a GVH engedélyezési vagy a Bizottság összefonódás-ellenőrzési eljárását. 
 
A Közös Jelentkezés esetén a konzorcium minden tagjának teljesítenie kell a 2.8.1. a)-c) és g) 
pontjaiban, a 2.8.2. és a 2.8.3. pontban meghatározott feltételeket, továbbá értelemszerűen a 
konzorciumi tagoknak vagy a konzorciumnak együttesen be kell nyújtania a 2.8.1. d)-f) 
pontban, illetve a 2.8.5. pontban foglaltak szerinti dokumentumokat, nyilatkozatokat, 
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igazolásokat. A jelentkező konzorciumi tagoknak együttesen elegendő megfelelnie a 2.8.4. 
pontokban meghatározott feltételeknek. 
A 3.9. pont szerinti eljárási kötelezettség megsértése esetén a jogkövetkezmények 
alkalmazása körében a Kiíró választhat, hogy valamennyi taggal vagy a konzorcium egyes 
tagjával/tagjaival szemben alkalmaz jogkövetkezményt.  
 
3.10.2. Abban az esetben, ha a konzorcium nyertessége esetén a GVH vagy a Bizottság 3.10.1. 
d) pont szerinti eljárásának lefolytatása nem szükséges, a pályázati eljárást lezáró érdemi, 
jogerős döntést követő 10 (tíz) napon belül a konzorciumi tagok kötelesek a konzorciumi 
tagok kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságot alapítani. A képviseletre jogosított 
konzorciumi tag köteles az e pontban foglaltak szerint megalapított társaság létrehozásáról a 
társaság nyilvántartásba történő bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíteni a Kiírót 
és az új társaság alapító okiratát, valamint cégkivonatát a Kiíró részére megküldeni. 
 
Konzorcium nyertessége esetén a Kiíró a pályázati eljárástól elkülönülő hatósági eljárás 
keretében a 4.4. pont szerinti hatósági szerződést – a 3.10.3. pontban foglalt eset kivételével – 
a jelen pont szerint létrehozott új gazdasági társasággal köti meg a 4.4. pontban foglalt 
eljárásrend szerint. 
 
Abban az esetben, ha a nyertes konzorcium nem tesz eleget az új társaság megalapítására 
vonatkozó kötelezettségének a jelen pontban foglaltak szerint, a Kiíró a hatósági szerződés 
megkötésére vonatkozó eljárást megszünteti. 
 
3.10.3. Abban az esetben, ha a konzorcium nyertessége esetén a GVH vagy a Bizottság 3.10.1. 
d) pont szerinti eljárásának lefolytatása szükséges, a Kiíró a pályázati eljárástól elkülönülő 
önálló hatósági eljárás keretében a 4.4. pont szerinti hatósági szerződést a 3.10.1. d) pont 
szerinti konzorciumi taggal köti meg a 4.4. pontban foglalt eljárásrend szerint. 
Abban az esetben, ha a nyertes konzorcium nem tesz eleget a 3.10.1. pontban foglaltak szerint 
a vállalkozások összefonódásának engedélyezésével kapcsolatos kötelezettségének, a Kiíró a 
hatósági szerződést határozatával azonnali hatállyal felmondja. A jogosult 
frekvenciahasználati jogosultsága azonnali hatállyal, automatikusan megszűnik az azonnali 
hatályú felmondást tartalmazó határozat jogerőre emelkedésének vagy végrehajthatóvá 
válásának napján.  
A GVH érdemi döntésének jogerőre emelkedését vagy a Bizottság határozatának 
hatályosulását követő 10 (tíz) napon belül a konzorciumi tagok kötelesek a konzorciumi tagok 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságot alapítani. 
A 3.10.1. d) pont szerinti konzorciumi tag köteles a GVH érdemi döntésének jogerőre 
emelkedését vagy a Bizottság határozatának hatályosulását követő 15 (tizenöt) napon belül a 
GVH vagy a Bizottság döntéséről a Kiírót értesíteni és a GVH vagy a Bizottság döntését a Kiíró 
részére megküldeni.  
A GVH vagy a Bizottság engedélyező döntése esetén a 3.10.1. d) pont szerinti konzorciumi tag 
az értesítéssel együtt köteles a megalapított társaság alapító okiratát, valamint cégkivonatát a 
Kiíró részére megküldeni.  
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A GVH vagy a Bizottság engedélyező döntése esetében a GVH érdemi döntésének jogerőre 
emelkedését vagy a Bizottság határozatának hatályosulását követő 15 (tizenöt) napon belül a 
3.10.1. d) pont alapján kijelölt konzorciumi tag az elnyert frekvenciahasználati jogosultságot a 
konzorciumi tagok által alapított társaságra köteles átruházni, és erről a tényről az átruházástól 
számított 5 (öt) napon belül köteles a Kiírót értesíteni, és a 4.4. pont szerinti hatósági szerződés 
módosítását kezdeményezni. A jogosultság átruházása nem minősül az Eht., valamint a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti továbbhasznosításnak, átruházásnak vagy 
másodlagos kereskedelemnek. 
 
Abban az esetben, ha a 3.10.1. d) pont szerinti konzorciumi tag a jelen pontban foglaltakról a 
jelen pontban meghatározott határidőn belül a Kiírót nem vagy nem megfelelően 
tájékoztatja, a GVH vagy a Bizottság engedélyező döntése, valamint az új társaság alapítása, 
bejegyzése azonban a Kiíró tudomására jut, a Kiíró egyoldalúan módosítja a 4.4. pont szerinti 
hatósági szerződést olyan módon, hogy a módosítás hatályba lépésekor a jogosult helyébe a 
konzorciumi tagok által alapított társaság lép. 
Abban az esetben, ha a nyertes konzorcium nem tett eleget az új társaság megalapítására 
vonatkozó kötelezettségének, a Kiíró a 3.10.1. d) pont szerinti konzorciumi taggal megkötött 
hatósági szerződést határozatával azonnali hatállyal felmondja. A jogosult 
frekvenciahasználati jogosultsága azonnali hatállyal, automatikusan megszűnik az azonnali 
hatályú felmondást tartalmazó határozat jogerőre emelkedésének vagy végrehajthatóvá 
válásának napján. 
 
3.10.4. Abban az esetben, ha a konzorcium nyertessége esetén a GVH a nyertes konzorcium 
3.10.1. pont alapján kötelezően benyújtandó vállalkozások összefonódása engedélyezése 
iránti kérelmét elutasítja, vagy a Bizottság az összefonódást a közös piaccal 
összeegyeztethetetlennek nyilvánítja, illetve ha versenyfelügyeleti eljárás során megállapítást 
nyer, hogy az engedély nélkül létrehozott – a Tpvt. 24. §-a szerint egyébként engedélyköteles 
– összefonódás nem lett volna engedélyezhető, a Kiíró az erről szóló döntés jogerőre 
emelkedését, illetve hatályosulását követően a 3.10.3. pont szerinti hatósági szerződést 
határozatával azonnali hatállyal felmondja.  
A jogosult frekvenciahasználati jogosultsága azonnali hatállyal, automatikusan megszűnik az 
azonnali hatályú felmondást tartalmazó határozat jogerőre emelkedésének vagy 
végrehajthatóvá válásának napján. 
Abban az esetben, ha a 3.10.1. d) pont szerinti konzorciumi tag a jelen pontban foglaltakról a 
3.10.3. pontban meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tájékoztatja a 
Kiírót, a GVH vagy a Bizottság jelen pont szerinti döntése azonban a Kiíró tudomására jut, a 
Kiíró a 3.10.1. d) pont szerinti konzorciumi taggal megkötött hatósági szerződést azonnali 
hatállyal felmondja. A jogosult frekvenciahasználati jogosultsága azonnali hatállyal, 
automatikusan megszűnik az azonnali hatályú felmondást tartalmazó határozat jogerőre 
emelkedésének vagy végrehajthatóvá válásának napján. 
 
A hatósági szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Kiíró a megfizetett teljes pályázati 
díjat visszafizeti az érdemi döntésben korábban nyertesnek nyilvánított konzorciumnak. 
Egyéb követelést a konzorcium vagy annak bármely tagja a Kiíróval szemben nem támaszthat, 
a pályázati eljárással kapcsolatban felmerült költségei, befektetései megtérítését semmilyen 
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jogcímen nem követelheti a Kiírótól, annak megbízottjától, közreműködőjétől, illetve más 
államigazgatási szervtől vagy hatóságtól. Ha a GVH az összefonódás engedélyezése iránti 
hozzájárulást megtagadja, valamint ha a Bizottság a hozzájárulást nem adja meg, az nem 
minősül a Dokumentáció szerinti eljárási szabálysértésnek.  
 
3.11. A Jelentkezés formai, alaki követelményei  
 
A benyújtandó Jelentkezés két fő egységből áll: 
(1) a részvételi jelentkezésből, valamint 
(2) az Ajánlatból.  
 
A Jelentkezést tartalmazó borítéknak (csomag) tartalmaznia kell: 
(1)  a Jelentkezés keretében csatolt, a 3.12. pontban meghatározott dokumentumokat 

(kivéve a 3.12. i) pontban meghatározott dokumentumokat), valamint 
(2)  a Jelentkezés egészét tartalmazó borítékon belül elhelyezett külön lezárt borítékban az 

ajánlattétel keretében a 3.16. pontnak és a 2. sz. mellékletnek, valamint a 3. sz. 
mellékletnek megfelelő dokumentumokat. Az Ajánlat elektronikus változatát az eredeti 
példányt tartalmazó borítékban (azon belül értelemszerűen az Ajánlatot tartalmazó 
borítékban) kell elhelyezni. 

 
Az egyes dossziék, dokumentumok, csomagok, iratok, nyilatkozatok, CD-k és DVD-k arculatos 
megjelenítéssel is elkészíthetők, benyújthatók, azokon a jelentkező neve is feltüntethető. 
 
a)  A Jelentkezést  

• 2 (kettő) nyomtatott – 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati – példányban, továbbá  
• 1 (egy) elektronikus példányban – kizárólag MS Word, MS Excel és/vagy PDF 

formátumú fájlokat tartalmazó CD/DVD formájában,  
 egymástól határozottan elkülönülő iratkötegekben (dossziékban, csomagolásban) 

szükséges benyújtani.  
 Amennyiben a Jelentkezés egyes példányai között eltérés áll fenn, a nyomtatott eredeti 

példány az irányadó. 
 
b)  Az eredeti (a benyújtott dokumentumok eredeti példányát tartalmazó) példány 

fedőlapján értelemszerűen szerepelnie kell az „EREDETI” feliratnak, a másolati példány 
fedőlapján pedig a „MÁSOLAT”, az elektronikus példányon az „ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY” 
feliratnak.  

 
c)  A Jelentkezést becsomagolt állapotban kell benyújtani. Az a) pontban meghatározott 

darabszámú dokumentációt együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani 
kell a következőket: 
• a csomagolás külső felületén megjeleníthetőek legyenek a d) pontban felsoroltak; 
• egyértelműen látható legyen, hogy egyik csomagot sem bontották fel a lezárása 

után, a lezárás sérülésmentes. 
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d)  A Jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 
• a Kiíró nevét és címét, valamint a 
• „JELENTKEZÉS – a 450 MHz sávban frekvenciahasználati jogosultság megszerzésére 

irányuló pályázati eljárásra” feliratot. 
A csomagoláson a fentiektől eltérő tartalmú egyéb felirat nem helyezhető el. Bármely 
eltérő felirat elhelyezése – a Jelentkező nevét és az arculatos megjelenítést kivéve – a 
Jelentkezés alaki érvénytelenségének megállapítását eredményezi. 
 

e)  A Jelentkezés egyes példányainak lapjait megbonthatatlan módon kell összefűzni vagy 
más módon rögzíteni. 
 

f)  A Jelentkezés eredeti példányának minden oldalát (kivéve a hivatalos iratokat) 
folyamatos oldalsorszámozással kell ellátni, és a jelentkező képviselőjének minden 
oldalát – függetlenül attól, hogy az oldal tartalmaz-e adatot, információt – alá kell írni 
(kivéve a hivatalos iratokat). A feliratot nem tartalmazó elválasztólapokat és a 
felírólapokat is oldalszámmal kell ellátni, és a jelentkező képviselőjének alá kell írnia. A 
felírólapon fel kell tüntetni az azt követő dokumentum megnevezését, valamint abban 
az esetben, ha az oldalszámmal nem látható el (hivatalos irat), azt, hogy az adott 
dokumentum hány oldalas, majd ezután a következő oldalszámmal ellátható oldalon (az 
oldalszám nélküli dokumentum oldalait is beleszámítva) kell folytatni az oldalszámozást.  

 A Jelentkezést tartalomjegyzékkel kell ellátni. 
 
g)  A Jelentkezés nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet 

kivéve, ha a jelentkező javítja a Jelentkezést. Ilyenkor a javításokat egyértelműen kell 
jelölni és a jelentkező képviselőjének a javítást külön is alá kell írnia. 

 
h)  A Jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. A külföldi hatóság által kiadott okiratot, 

igazolást vagy azok másolatát hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell csatolni. A 
fordításra vonatkozó szabályokat a 3.2. pont tartalmazza. 

 
3.12. A Jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok, a Jelentkezés tartalma 
 
A Pályázatra való jelentkezés érdekében a jelentkező az alábbi okiratokat köteles a 3.11. 
pontban szereplő formai követelmények betartása mellett benyújtani: 
 
a) A jelentkezőnek a Pályázaton való részvételére vonatkozó szándékát tartalmazó 

egyértelmű nyilatkozatát, amely tartalmazza azt is, hogy a jelentkező az Ápszr.-ben, a 
Dokumentációban és a Hirdetményben foglaltakat – Közös Jelentkezés esetén minden 
konzorciumi tag tekintetében és a konzorcium tagjai összességében – magára nézve 
visszavonhatatlanul, jogfenntartás és korlátozás nélkül kötelezőnek ismeri el. 

 
b) A jelentkező – Közös Jelentkezés esetén minden konzorciumi tag – azonosítására 

alkalmas következő dokumentumok valamelyikét: 
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• 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy az illetékes külföldi hatóság 
által kiadott igazolást, amely legalább a cégbejegyzés tényét, időpontját, a jegyzett 
tőke nagyságát, a cég tulajdonosainak és a cégjegyzésre jogosult személyek 
megnevezését tartalmazza; 
 

• egyéb szervezetek esetén a nyilvántartásba vételről szóló határozatot, valamint 30 
(harminc) napnál nem régebbi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot vagy közjegyző által hitelesített másolatát vagy egyéb létesítő okiratot; 
 

• természetes személy jelentkezése esetén a természetes személy azonosítására 
alkalmas hatósági okiratok másolati példányát; 
 

• egyéni vállalkozó/egyéni cég jelentkezése esetén az alapító okiratot és a 
cégbejegyző végzés közjegyző által hitelesített másolatát. 

 
c) A jelentkező – Közös Jelentkezés esetén minden konzorciumi tag – tulajdonosi 

összetételét bemutató dokumentumokat (például alapító okirat, társasági szerződés, 
alapszabály, részvénykönyv, cégkivonat, cégbizonyítvány), valamint az annak 
megállapításához, bizonyításához szükséges dokumentumokat, iratokat, adatokat, hogy 
mely vállalkozások rendelkeznek a jelentkező vállalkozásában vagy a konzorciumi 
tagokban befolyásoló részesedéssel, valamint mely vállalkozással áll irányítási 
viszonyban, továbbá nyilatkozatot és az azt alátámasztó bizonyító iratokat, 
dokumentumokat arról, hogy a jelentkezővel szemben nem áll fenn a 2.8.2. pont szerinti 
összeférhetetlenségi ok.  

 
d) A jelentkezőnek a pályázati eljárásban történő teljes körű képviseletére jogosultak nevét, 

személyazonosító adatait, elérhetőségét (telefonszám, telefax, email, magyarországi 
levelezési cím vagy a Ket. szerinti kézbesítési meghatalmazott címe), valamint a 
képviseleti jog igazolására alkalmas dokumentumot – amennyiben az közhiteles 
nyilvántartásból nem szerezhető be – továbbá az 1.3. pont szerinti kapcsolattartó 
személy megjelölését, személyazonosító adatait és elérhetőségét (telefonszám, telefax, 
email, magyarországi levelezési cím vagy a Ket. szerinti kézbesítési meghatalmazott 
címe). 

 
e) A Dokumentáció megvásárlását és a részvételi díj banki átutalását, megfizetését igazoló 

dokumentumokat. 
 
f) Minden jelentkező – Közös Jelentkezés esetén a 3.10.1. pontja szerint valamennyi 

konzorciumi tag vagy a konzorcium – vonatkozásában a 2.8.1. pontban foglalt 
nyilatkozatokat, valamint a 2.8.1. pont szerinti részvételi feltételeket alátámasztó alábbi 
igazolásokat, dokumentumokat:  

 fa) nemleges adóigazolás, vagy köztartozásmentes adózói nyilvántartásra való utalás 
(nem magyar állampolgár, illetve külföldön nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi 
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személyiséggel nem rendelkező szervezet nem magyar jelentkező esetén a 
joghatósággal rendelkező adóhatóság igazolását),  

 fb) igazolás arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya 
alatt és nyilatkozat arról, hogy a jelentkező nem áll a szervezet megszüntetésére irányuló 
egyéb eljárás hatálya alatt, valamint 

 fc) a 2.8.1. f) pont szerinti, a Jelentkezéskor hatályos szolgáltatási szerződést, vagy a 2.8.1. 
fc) pontjában meghatározott szerződést, illetve előszerződést vagy a 2.8.1 fc) pontja 
szerinti szerződéskötési nyilatkozatot.   

 
g) A 3.13. pont szerinti eljárási és a 3.15. pont szerinti teljesítési biztosítékot. 
 
h) Közös Jelentkezés esetén a 3.10. pontban felsorolt dokumentumokat. 
 
i) A 3.16. pontban meghatározott dokumentumokat. 
 
j) Továbbá minden olyan iratot, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Dokumentáció 

vagy az Ápszr. rendelkezései alapján kötelezően benyújtandó, vagy amely valamely 
igazolandó körülmény igazolására szolgál. 

 
3.13. Eljárási biztosíték 
 
A jelentkező, Közös Jelentkezés esetén a 3.10. pont szerinti konzorcium a Dokumentációban 
foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítására köteles az Ápszr. vonatkozó 
rendelkezéseinek és a jelen pontnak megfelelő, 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint összegű, a 
Kiíró javára szóló visszavonhatatlan vagy kizárólag a Kiíró jóváhagyásával visszavonható 
eljárási biztosítékot a Jelentkezése részeként benyújtani.  
Az eljárási biztosítékot a jelentkező egy, a teljes összegre kiterjedő vagy az eljárási biztosíték 
összegét együttesen elérő több biztosíték keretében is benyújthatja. 
 
Az eljárási biztosíték a Kiíró által teljes összegben érvényesíthető, illetve megfelelő összegben 
azonnal lehívható, ha a jelentkező/résztvevő a Dokumentációban foglalt szabályokat, a 3.9. 
pont szerinti eljárásjogi kötelezettségeket megszegi, és a jelentkező/résztvevő a Kiíró által 
kiszabott eljárási bírságot határidőre nem fizeti meg.  
Az eljárási biztosíték kiállítója vállalja, hogy ha a biztosítékban foglalt adatokban változás áll 
be, arról a Kiírót a változás bekövetkeztét követő 2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíti.  
Az eljárási biztosíték kiállítója az eljárási biztosíték teljes vagy részleges érvényesítése esetén a 
Kiíró által lehívott összeget 3 (három) banki munkanapon belül átutalással megfizeti a Kiíró 
javára. A résztvevő az eljárási biztosíték teljes vagy részleges érvényesítése esetén az eljárási 
biztosítékot köteles a jelen pont szerinti eredeti feltételekkel a teljes összegre megújítani, és a 
megújított eljárási biztosíték igazolását 5 (öt) napon belül a Kiírónak benyújtani.  
Az eljárási biztosítéknak a Hirdetmény közzétételét követő 210. napig kell érvényességgel 
bírnia. 
A Kiíró indokolt felhívására a jelentkező, résztvevő köteles a Kiíró által meghatározott, de 
legfeljebb a pályázati eljárást érdemben lezáró döntést 60 (hatvan) nappal meghaladó 
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időtartamig terjedő, a felhívásban foglaltaknak megfelelő, új vagy meghosszabbított 
időtartamra szóló eljárási biztosítékot benyújtani.  
Abban az esetben, ha a pályázati eljárást érdemben lezáró, a pályázati eljárás nyertesét 
megállapító – 4.3. pont szerinti – határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték, a 
bírósági felülvizsgálat és a hatósági szerződés megkötésére nyitva álló időtartamra a nyertes 
résztvevő köteles a Kiíró felhívására a felhívás kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül az 
eljárási biztosítékot a felhívásban megjelölt időpontig meghosszabbítani és a 
meghosszabbított időtartamra szóló biztosítékot a Kiíró részére megküldeni vagy új 
biztosítékot benyújtani.  
Az eljárási biztosítékra egyebekben az Ápszr. 19. §-a, valamint a biztosíték formája, kötelező 
tartalmi elemei tekintetében Dokumentáció 3.15. pontjában foglaltak az irányadók azzal, hogy 
a jelentkező az eljárási biztosítékot kizárólag bankgarancia formájában nyújthatja be. 
 
3.14. A részvételi díj és megfizetésének feltételei 
 
A pályázati eljárásra jelentkező 2 000 000 Ft (kétmillió forint) + áfa összegű részvételi díjat 
köteles megfizetni a Kiírónak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-
00000017 pénzforgalmi számlájára történő visszavonhatatlan átutalással. Az átutalás 
megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy „450 MHz frekvenciasávban pályázati részvételi 
díj”. 
A Kiíró a részvételi díjat az Ápszr. 7. § (3) bekezdésében foglalt esetben fizeti vissza a 
résztvevők számára. 
 
3.15. Teljesítési biztosíték  
 
A jelentkező, Közös Jelentkezés esetén a 3.10. pont szerinti konzorcium köteles az Ápszr. 
vonatkozó rendelkezéseinek és a jelen pontnak megfelelően az Ajánlatában megajánlott 
díjnak megfelelő összegű, a Kiíró javára szóló visszavonhatatlan vagy kizárólag a Kiíró 
jóváhagyásával visszavonható biztosítékként bankgaranciát vagy óvadékot (a továbbiakban: 
biztosíték) a Jelentkezése mellékleteként benyújtani.  
 
Biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely 
a)  eredeti bankgarancia, és amelyben a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal 

kötelezettséget, hogy a Kiíró igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – a banki forgalom 
szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 (három) banki napon belül – 
teljesít, 

b)  a fizetési igény bejelentésére a Kiírót kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg, 
c)  visszavonhatatlan vagy kizárólag a Kiíró jóváhagyásával visszavonható. 
 
A külföldi hitelintézet által nyújtott bankgarancia akkor fogadható el, ha azt belföldi székhelyű 
hitelintézet felülgarantálta, és arról a hiteles magyar fordítást csatolják. 
Nem fogadható el a bankgarancia, ha a bankgaranciát nyújtó, illetőleg felülgarantáló belföldi 
hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 
törvény 157. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor. 
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A bankgaranciának tartalmazni kell 
a)  a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát; 
b)  külföldi hitelintézet garanciája esetén a felülgarantáló belföldi bank (hitelintézet) 

megnevezését, bankszámlaszámát; 
c)  a megbízó nevét, címét, pénzforgalmi számlaszámát, adószámát; 
d)  a garancia összegét számmal és betűvel; 
e)  a garancia érvényességének kezdő és végső időpontját; 
f)  azon visszavonhatatlan kötelezettségvállalást, mely szerint a biztosíték kiállítója a 

biztosíték teljes vagy részleges érvényesítése esetén a Kiíró által lehívott összeget 3 
(három) banki munkanapon belül átutalással megfizeti a Kiíró javára. 

 
Biztosítékként olyan óvadék fogadható el, amely 
a)  óvadékot a jelentkező ügyvédi letétbe helyezte, és a letéti szerződésben az ügyvéd arra 

vállal kötelezettséget, hogy a Kiíró igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – a banki 
forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 (három) banki 
napon belül – teljesít, 

b)  a fizetési igény bejelentésére a Kiírót kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg, 
c)  visszavonhatatlan vagy kizárólag a Kiíró jóváhagyásával visszavonható. 
 
Az óvadéknak és a letéti szerződésnek értelemszerűen tartalmaznia kell a bankgaranciánál 
jelen pontban írt kötelező tartalmi elemeket. Az ügyvédi letéti szerződést megkötő ügyvéd 
nem állhat az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 12/A. § (1) 
bekezdés a) pontjában megfogalmazott kamarai tagság megszüntetésére irányuló eljárás alatt 
és tevékenysége nem szünetelhet az Ütv. 12/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 
 
A teljesítési biztosítékot a jelentkező egy, a teljes összegre kiterjedő vagy a teljesítési 
biztosíték összegét együttesen elérő több biztosíték formájában is benyújthatja. 
 
A biztosítéknak a Hirdetmény közzétételét követő 210. napig kell érvényességgel bírnia. 
A Kiíró indokolt felhívására a jelentkező, résztvevő köteles a Kiíró által meghatározott, de 
legfeljebb a pályázati eljárást lezáró érdemi döntést 60 (hatvan) nappal meghaladó 
időtartamig terjedő, a felhívásban foglaltaknak megfelelő, új vagy meghosszabbított 
időtartamra szóló teljesítési biztosítékot benyújtani.  
Abban az esetben, ha a pályázati eljárást érdemben lezáró, a pályázati eljárás nyertesét 
megállapító 4.3. pont szerinti határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték, a bírósági 
felülvizsgálat és a hatósági szerződés megkötésére nyitva álló időtartamra a nyertes résztvevő 
köteles a Kiíró felhívására a felhívás kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül a teljesítési 
biztosítékot a felhívásban megjelölt időpontig meghosszabbítani és a meghosszabbított 
időtartamra szóló biztosítékot a Kiíró részére megküldeni vagy új biztosítékot benyújtani. 
 
A biztosíték kiállítója vállalja, hogy ha a biztosítékban foglalt adatokban változás áll be, arról a 
Kiírót a változás bekövetkeztét követő 2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíti.  
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A biztosíték teljes, valamint megfelelő összege azonnal lehívható, amennyiben a pályázati 
eljárás nyertese a teljes pályázati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem vagy csak 
részben teljesíti.  
 
A biztosítékra egyebekben az Ápszr. 18. §-a irányadó.  
 
3.16. Az Ajánlat tartalmi követelményei 
 
A jelentkező köteles az Ajánlatot az alábbi tartalmi tagolás betartásával elkészíteni: 
a)  összefoglaló; 
b)  a jelentkező bemutatása; 
c)  a 4.2.1. pont szerint irányadó, az ajánlat értékelését lehetővé tevő tartalom (a jelentkező 

pénzügyi és szakmai háttere, lefedettségre vonatkozó vállalásai, műszaki 
dokumentációk); 

d)  a megajánlott díj összege, amely ötmillióval maradék nélkül osztható egész szám lehet. 
 
3.17. A Jelentkezések bontása 
 
A Jelentkezések bontásának időpontja: 2014. január 16. 10 óra.  
Helye: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

1133 Budapest, Visegrádi u. 106., tárgyaló 
 
A Jelentkezéseket a Kiíró közjegyző jelenlétében bontja fel. A Kiíró a Jelentkezés eredeti és 
másolati példányát bontja fel, valamint a Jelentkezésben található 3.11. pont szerinti lezárt 
borítékot annak ellenőrzése céljából, hogy a boríték a borítékon megnevezett dokumentumot 
tartalmazza-e. A bontás során a Kiíró sem az alaki, sem a tartalmi érvényességi feltételeket 
nem vizsgálja. A Jelentkezések bontásánál jelen lehetnek a jelentkezők képviselői 
(jelentkezőnként legfeljebb négy személy). A Jelentkezések bontásán részt vevő személy 
köteles személyazonossága igazolására szolgáló okmánnyal igazolni magát, valamint 
amennyiben valamely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
nyilvántartásba vett egyéb szervezet mint jelentkező képviseletében kíván részt venni a 
Jelentkezések bontásán, úgy köteles a képviseletre (a bontáson való részvételre) jogosító 
cégszerűen aláírt meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró részére átadni. 
A Jelentkezések bontásáról, azok tartalmáról és a megjelent személyekről a közjegyző 
jegyzőkönyvet készít, melynek másolati példányát a Kiíró minden jelentkezőnek megküld. 
 
3.18. A Jelentkezés vizsgálata és érvényessége  
 
A Kiíró a jelentkezési határidő lejártától számított 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, hogy 
a Jelentkezés megfelel-e az Ápszr. 9. §-ában és a Dokumentációban foglalt alaki érvényességi 
követelményeknek, továbbá, hogy a benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező 
megfelel-e az Ápszr. és a Dokumentáció szerinti részvételi, összeférhetetlenségi feltételeknek, 
követelményeknek (a továbbiakban együtt: alaki érvényességi feltételek). 
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A pályázati nyilvántartásba vételt követően a tartalmi érvényesség vizsgálata során a Kiíró 
tartalmilag vizsgálja a Jelentkezés körében benyújtott dokumentumokat abból a 
szempontból, hogy azok megfelelnek-e az Ápszr.-ben és a Dokumentációban előírt tartalmi 
feltételeknek (tartalmi érvényességi feltételek). 
 
3.19. Alaki érvénytelenség 
 
Az alaki érvényesség vizsgálata során a Kiíró a Jelentkezést formai, alaki szempontból 
megvizsgálja a tekintetben, hogy tartalmazza-e a 3.12. pontban felsorolt dokumentumokat, 
okiratokat, nyilatkozatokat, valamint azok benyújtásának módja, formája megfelel-e a 
Dokumentációban előírt követelményeknek. 
A Kiíró emellett vizsgálja, hogy a benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező megfelel-e 
az Ápszr. és a Dokumentáció szerinti alanyi, részvételi, összeférhetetlenségi feltételeknek, 
követelményeknek.  
Alakilag érvénytelen a Jelentkezés, ha azt nem a Dokumentációban meghatározott 
határidőben, helyen, példányszámban, formában és módon nyújtották be vagy a jelentkező 
nem vagy nem megfelelően nyújtott be minden, a Dokumentáció és az Ápszr. alapján 
kötelezően benyújtandó dokumentumot, nyilatkozatot, okiratot, valamint abban az esetben, 
ha a jelentkező – a saját jelentkezése benyújtásától kezdve a pályázati eljárás teljes hátralévő 
időtartama alatt – nem felel meg a Dokumentáció 2.8.1.-2.8.4. pontjaiban meghatározott 
személyi (részvételi), összeférhetetlenségi feltételeknek. Alakilag érvénytelen továbbá a 
Jelentkezés a Dokumentációban meghatározott azon esetekben, amikor a Dokumentáció az 
alaki érvénytelenség jogkövetkezményét rendeli alkalmazni. 
 
Amennyiben a Jelentkezés nem felel meg az alaki érvényességi feltételeknek, a Kiíró 
hiánypótlásra hívja fel a jelentkezőt/résztvevőt a 3.23. pontban foglaltak szerint. Az alaki 
érvényességi feltételek körében nincs helye hiánypótlásnak, amennyiben a jelentkező nem a 
Dokumentációban meghatározott határidőben, helyen vagy nem a jelentkező 2.9. pontban 
meghatározott, az ott írt meghatalmazással rendelkező képviselője nyújtotta be a 
Jelentkezést, illetve abban az esetben, ha a jelentkező/résztvevő nem felel meg a 
Dokumentáció 2.8.1-2.8.4. pontjában meghatározott személyi (részvételi), 
összeférhetetlenségi feltételeknek, valamint ha a Jelentkezés nem felel meg a 3.11. a)-h) 
pontban foglaltaknak. Nincs helye továbbá hiánypótlásnak a 3.9. a)-d) pontjaiban 
meghatározott esetekben.  
 
Amennyiben a Jelentkezés a Dokumentáció alapján kibocsátható hiánypótlást követően sem 
felel meg az alaki érvényességi követelményeknek, tehát a Jelentkezés alakilag érvénytelen, a 
Kiíró a jelentkező pályázati nyilvántartásba vételét végzéssel megtagadja. 
 
Amennyiben a Kiíró az alaki érvénytelenségi okot a pályázati nyilvántartásba vételt követően 
észleli és a Dokumentációban meghatározott esetekben kiadható hiánypótlást követően is 
alakilag érvénytelen a Jelentkezés, a Kiíró az alaki érvénytelenséget külön végzéssel nem 
állapítja meg, a Jelentkezés érvénytelenségét az eljárást lezáró döntésébe foglalja. 
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3.20. Résztvevőként való nyilvántartásba vétel 
 
A Kiíró az alakilag érvényes Jelentkezést benyújtó jelentkezőket pályázati nyilvántartásba 
veszi. 
A pályázati nyilvántartásba vételről a Kiíró a résztvevőként nyilvántartásba vett jelentkezőket 
értesíti és a pályázati nyilvántartásba vett résztvevők listáját a honlapján közzéteszi. A 
pályázati nyilvántartásban szereplő adatok közül a résztvevők neve, valamint az 
azonosításukra szolgáló adatok nyilvánosak. 
 
3.21. Tartalmi érvénytelenség 
 
A Jelentkezés tartalmi érvényességének vizsgálatakor a Kiíró a pályázati nyilvántartásba vett 
résztvevők Jelentkezését összességében és az egyes pályázati elemek tekintetében is értékeli 
és vizsgálja annak megalapozottságát. A Kiíró vizsgálja továbbá, hogy a Jelentkezés megfelel-
e a Dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek. 
 
A Kiíró megvizsgálja a résztvevők Jelentkezését tartalmi szempontból, így különösen a 
tekintetben, hogy a Jelentkezés körében kötelezően megteendő vállalások megfelelnek-e a 
Dokumentációban írt szempontoknak, azokhoz a résztvevők nem fűztek-e a 
Dokumentációban foglaltakkal ellentétes feltételeket, korlátozásokat, az ajánlati lapot és a 
teljesítési biztosítékot a Dokumentációban és az Ápszr.-ben foglalt tartalmi előírásoknak 
megfelelően nyújtották-e be. A tartalmi vizsgálat körében a Kiíró így különösen megvizsgálja, 
hogy az ajánlati lapot megfelelően töltötték-e ki (a megajánlott díj körében a pályázati díjjal 
megegyező vagy azt meghaladó összeget határoztak-e meg, az ajánlattétel megfelel-e a 2.2. 
pontban, valamint a 2. sz. mellékletben foglaltaknak), illetve, hogy a teljesítési és eljárási 
biztosíték a Dokumentáció és az Ápszr. előírásainak megfelel-e. 
 
A Jelentkezés tartalmilag érvénytelen az Ápszr. 27. § (5) bekezdése szerinti esetekben. 
 
Ha a Jelentkezés tartalmilag hiányos, nem megfelelő, a Kiíró hiánypótlásra szólítja fel a 
résztvevőt a 3.23. pontban foglaltak szerint. Amennyiben a Jelentkezés a Dokumentáció 
alapján kibocsátható hiánypótlást követően sem felel meg a tartalmi érvényességi 
feltételeknek, a Kiíró a Jelentkezés tartalmi érvénytelenségét a pályázati eljárást lezáró 
döntésbe foglalja.  
 
3.22. Felvilágosításkérés  
 
Ha az Ajánlat nem egyértelmű, a Kiíró a résztvevőtől az esélyegyenlőség elvének sérelme 
nélkül az Ápszr. szabályai szerint felvilágosítást kérhet. A felvilágosításkérés teljesítésére a 
kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) nap áll a résztvevő rendelkezésére.  
A felvilágosítás megadása nem eredményezheti az Ajánlatban megfogalmazott pénzbeli, 
értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csak azok értelmezését szolgálhatja. 
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A Kiíró a résztvevő által szolgáltatott felvilágosítás tartalmához nincs kötve, szabadon 
mérlegeli, hogy a felvilágosításkérésre adott választ a döntéshozatal során figyelembe veszi-e. 
Amennyiben a résztvevő nem tesz eleget a felvilágosítás-kérésben foglaltaknak, a Kiíró a 
résztvevő által benyújtott, rendelkezésére álló nyilatkozatok, dokumentumok alapján végzi el 
a Jelentkezés értékelését. 
 
 
3.23. Hiánypótlás  
 
Amennyiben a Jelentkezés nem felel meg az alaki vagy a tartalmi érvényességi feltételeknek, 
és a Dokumentáció alapján az adott érvényességi feltétel tekintetében hiánypótlásnak van 
helye, a Kiíró a jelentkezőt/résztvevőt 5 (öt) napos határidő tűzése mellett hiánypótlásra hívja 
fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére a Kiíró 5 (öt) napnál hosszabb – de az 
Ápszr. 10. § (5) bekezdésével összhangban legfeljebb 15 (tizenöt) napos – határidőt abban az 
esetben határozhat meg, ha terjedelmi okból vagy a kért hiánypótlással kapcsolatos adat, 
igazolás, nyilatkozat beszerzéséhez szükséges időtartam miatt a hiánypótlási felhívásban 
foglaltak teljesítése nyilvánvalóan nem lehetséges 5 (öt) nap alatt. 
Ha a jelentkező/résztvevő a hiányosságot a felhívásban megjelölt időtartamon belül 
megfelelően elhárítja, maradéktalanul pótolja, a Jelentkezését úgy kell tekinteni, mintha az 
már eredetileg is helyes és teljes körű lett volna. A teljesítésre meghatározott határidő 
jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.  
A pályázati eljárás során valamennyi alaki és tartalmi érvényességi feltétel tekintetében 
hiánypótlásnak van helye, kivéve, ha a Dokumentáció ettől eltérően rendelkezik. 
Ugyanazon hiányosság miatt ugyanazon jelentkező/résztvevő esetén a pályázati eljárás során 
egy alkalommal van helye hiánypótlásnak. 
 
3.24. Ajánlati kötöttség 
 
Az ajánlati kötöttség a 2.9. pont szerinti jelentkezési határidő lejártát követő 150 (százötven) 
napig – vagy az alábbiak szerint meghosszabbított időtartamig – áll fenn. A 
jelentkező/résztvevő az ajánlati kötöttséget ennél rövidebb időtartamban nem határozhatja 
meg.  
A jelentkező/résztvevő a Kiíró indokolt felhívása esetén köteles ajánlati kötöttségének 
időtartamát 30 (harminc) nappal meghosszabbítani. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása 
esetén a jelentkező/résztvevő nem jogosult az ajánlati kötöttség meghosszabbítását 
feltételekhez kötni és az ajánlati kötöttség meghosszabbításáról rendelkező nyilatkozatában 
Ajánlatát módosítani. 
A jelentkező/résztvevő az Ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt nem módosíthatja és 
nem vonhatja vissza. Amennyiben a jelentkező/résztvevő Ajánlatát az ajánlati kötöttség 
időtartama alatt visszavonja, a Kiíró jogosult a 3.9. pont szerinti eljárási bírságot kiszabni és a 
Jelentkezés alaki érvénytelensége jogkövetkezményét alkalmazni. Amennyiben a 
jelentkező/résztvevő az Ajánlatát a pályázati eljárás időtartama alatt visszavonja, a Kiíró az 
értékelésre irányadó szabályok szerint elvégzi az Ajánlatok újraértékelését, amely során úgy jár 
el, mintha az adott jelentkező/résztvevő nem adott volna be érvényes Ajánlatot. Amennyiben 
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a nyertes résztvevő az Ajánlatát a pályázati eljárás lezárását követően, a 4.4. pont szerinti 
hatósági szerződés megkötése előtt visszavonja, a Kiíró visszavonja a 4.3. pont érdemi 
döntését és az érvényes Ajánlatokat a fentiekben írt módon újraértékeli. 
 
 
IV. A PÁLYÁZATI SZAKASZ LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE 
 
4.1. A Pályázat lebonyolítása és szakaszai  
 
A pályázati eljárást lezáró döntést a Hirdetmény közzétételét követő 60. és 150. nap között kell 
meghoznia a Kiírónak, mely határidőt egy alkalommal legfeljebb 30 (harminc) nappal 
meghosszabbíthatja. 
 
4.2. Az Ajánlatok értékelése 
 
A Kiíró a pályázati nyilvántartásba vett, alakilag és tartalmilag érvényes pályázati Ajánlatokat 
értékeli.  
A Kiíró a pályázatok értékelése során az egyes Ajánlatok pontozásával állapítja meg az 
Ajánlatok (pályázatok) sorrendjét. Az értékelés során a Kiíró a 4.2.1. pontban meghatározott 
értékelési szempontoknak való megfelelést vizsgálja, amely során pontozásos módszerrel a 
4.2.1. pontban meghatározott szempontok szerint határozza meg a frekvenciablokkra tett 
Ajánlatok egymáshoz viszonyított rangsorát az értékelés során adott pontszámok összege 
alapján.  
 
4.2.1. Értékelési szempontok és súlyozás 
 
A Kiíró az alábbi szempontrendszer és értékelési elvek alapján értékeli az Ajánlatokat és 
mérlegelése alapján az alábbiakban rögzített elvek mentén, az alábbi pontszámmaximumon 
belül pontoz: 
 
a)  a résztvevő által megajánlott pályázati díj:   maximum 15 pont; 
 
b) a résztvevő pénzügyi és szakmai háttere, a lefedettségre vonatkozó vállalások és a 

benyújtott műszaki dokumentációk összhangja:      
         maximum 64 pont; 

 
c) a lefedettségre és annak ütemezésére vonatkozó kötelezettségvállalás:   

         maximum 21 pont. 
 
A pályázati díjra tett Ajánlat-rész – az a) értékelési szempont – értékelése esetében a Kiíró az 
Ajánlatokat a résztvevők által megajánlott pályázati díj értékek alapján rangsorolja és a 
legmagasabb díjösszegű Ajánlatra az a) értékelési szempont tekintetében megállapított 
maximális pontszámot adja. A Kiíró a többi résztvevő által tett Ajánlatok a) értékelési 
szempont szerinti pontszámait úgy állapítja meg, hogy az adott résztvevő Ajánlatában 
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megajánlott díjat a legmagasabb díjú ajánlathoz viszonyítva, annak százalékában határozza 
meg, majd az így kapott százalékot az a) értékelési szempontra adható legmagasabb 
pontszámmal beszorozza, és az eredményt két tizedes jegyre kerekíti. 
 
A b) értékelési szempont esetében a Kiíró a résztvevő pénzügyi és szakmai hátterét, a 
lefedettségre vonatkozó vállalások és a benyújtott műszaki dokumentációk összhangját 
értékeli. A Kiíró az értékelési szempontra b) pontban meghatározott ponthatáron belül az 
Ajánlatokat összehasonlítva, egymásra tekintettel, de egyenként érdemi mérlegelést követően 
pontozza. 
 
A Kiíró által a résztvevő pénzügyi és szakmai hátterével, a lefedettségre vonatkozó vállalások 
és a benyújtott műszaki dokumentációk összhangjával összefüggésben értékelt, mérlegelt 
tényezők: 
 

(i) A pénzügyi és szakmai háttér körében a Kiíró értékeli a résztvevő alapvető működési 
feltételeit (tulajdonosi háttér, pénzügyi biztonság, szervezeti felépítés), a hazai 
infokommunikációs szektorban szerzett elektronikus hírközlési tapasztalatait, a 
kormányzati célú feladatok kielégítésének terén szerzett elektronikus hírközlési 
tapasztalatait (kormányzati referenciáit), a megpályázott frekvenciablokk 
szükségességének indokolását. 

 
(ii) A Kiíró értékeli a lefedettségre és annak ütemezésére vonatkozó kötelezettségvállalás 

teljesítésére vonatkozó, azt alátámasztó hálózatfejlesztési és telepítési tervek, műszaki 
dokumentációk összhangját. 

 
A c) értékelési szempont esetében a Kiíró aszerint pontozza a lefedettségre és annak 
ütemezésére vonatkozó kötelezettségvállalásokat, hogy a Pályázat tárgyát képező 
frekvenciablokk elnyerése esetén az 1. sz. melléklet 4. pontjában a lefedettségi előírások 
vonatkozásában a résztvevő milyen kötelezettségvállalásokat tesz. E körben a Kiíró az alábbi 
értékelés alapján számítja ki az értékelési szempont tekintetében adható pontokat: 
 

Értékelési szempont Értékelt paraméter 
Maximálisan 

adható pontszám 
1. sz. melléklet 4.1. pont Határidő* 15 
1. sz. melléklet 4.2. pont Határidő* 5 
1. sz. melléklet 4.3. pont Határidő* 15 
1. sz. melléklet 4.4. pont Határidő* 5 
1. sz. melléklet 4.5. pont Határidő* 5 

1. sz. melléklet 4.6. pont 
Határidő vállalása az 1. sz. 

melléklet 4.6. pontjában előírt 
településeken* 

10 

1. sz. melléklet 4.6. pont 
Megyeszékhelyek száma az 1. 

sz. melléklet 4.6. pontjánál 
vállalt határidőn belül 

8 
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* A lefedettség ütemezésére vonatkozó kötelezettségvállalást egész számú hónapokban kell 
megadni. 
 
A Kiíró a résztvevők által a határidő vonatkozásában tett vállalásokat úgy értékeli, hogy a fenti 
táblázatban szereplő minden egyes pont tekintetében rangsorolja a résztvevők Ajánlataiban 
vállalt határidőket (ezáltal az Ajánlatokat), és a legrövidebb határidejű Ajánlatra a fenti 
táblázatban rögzített értékelési szempontnál feltüntetett maximális pontszámot adja. A Kiíró a 
többi résztvevő által tett Ajánlatok pontszámát úgy állapítja meg, hogy az adott értékelési 
szempont vonatkozásában előírt határidő és az adott résztvevő Ajánlatában vállalt határidő 
különbségét osztja az adott értékelési szempont vonatkozásában előírt határidő és a 
legrövidebb határidőt tartalmazó Ajánlatban megjelölt határidő különbségével, majd az így 
kapott értéket az adott értékelési szempontra adható, a fenti táblázatban meghatározott 
legmagasabb pontszámmal beszorozza, és az eredményt két tizedes jegyre kerekíti. 
 
A Kiíró a résztvevők által a megyeszékhelyek számára tett vállalásokat úgy értékeli, hogy a 
résztvevők által vállalt megyeszékhely számértékek alapján rangsorolja a vállalásokat (és 
ezáltal az Ajánlatokat), és a legmagasabb számértékű vállalásra (Ajánlatra) az ezen értékelési 
szempontnál feltüntetett maximális pontszámot adja. A Kiíró a többi résztvevő által tett 
Ajánlat pontszámát úgy állapítja meg, hogy az adott résztvevő Ajánlatában vállalt és az 
értékelési szempont vonatkozásában előírt megyeszékhely szám különbségét osztja a 
legmagasabb számértékű megyeszékhelyet tartalmazó Ajánlatban megjelölt 
megyeszékhelyszám és az értékelési szempont vonatkozásában előírt megyeszékhely 
számának különbségével, majd az így kapott értéket az adható, a fenti táblázatban 
meghatározott legmagasabb pontszámmal beszorozza és az eredményt két tizedes jegyre 
kerekíti. 
 
A fentiek szerinti értékelést követően a Kiíró a jelen pontban foglalt táblázatban bemutatott 
egyes értékelési szempontoknál elért pontszámok összegét harmadolja, és az eredményt két 
tizedes jegyre kerekíti. Az így kapott eredmény jelenti a c) értékelési szempont alapján elért 
pontszámot.  
 
A fentiekben ismertetett a), b) és c) értékelési szempontoknál megszerzett pontszámok 
összege adja a résztvevő Ajánlatával elért összpontszámot.   
Az összpontszámok alapján a Kiíró megállapítja az Ajánlatok és ennek megfelelően a Pályázók 
egymáshoz viszonyított rangsorát. 
Azonos pontszám esetén a Kiíró a rangsort nyilvános, közjegyző jelenlétében lefolytatott 
sorsolás útján állapítja meg. Amennyiben sorsolás lefolytatása szükséges, arról a Kiíró a 
sorsolást legalább 5 (öt) nappal megelőzően értesíti az érintett résztvevőket 
 
4.3. A nyertes megállapítása 
 
Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, a Kiíró a pályázati eljárást érdemben lezáró 
döntésében megállapítja a nyertes személyét. A 4.2. pont alapján felállított rangsor szerint 
legtöbb pontot kapott résztvevő a Pályázat nyertese. 
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Csak olyan résztvevő nyilvánítható nyertessé, amely a Jelentkezés benyújtásától kezdve 
folyamatosan megfelelt a Dokumentációban és az Ápszr.-ben meghatározott feltételeknek.  
 
Az eljárást lezáró döntését a Kiíró az eljárás valamennyi résztvevőjével közli, valamint a 
honlapján közzéteszi. 
 
A Pályázat eredményét tartalmazó döntés elleni fellebbezésre az Eht. és a Ket. rendelkezései az 
irányadók.  
 
4.4. Hatósági szerződés  
 
A Kiíró – a 3.10.2. és a 3.10.3. pontban foglalt esetek kivételével – a nyertes résztvevővel köt 
hatósági szerződést az Ápszr. 21. § (9)-(10) bekezdésében és az Eht. 55. §-ában meghatározott 
feltételek szerint. 
 
A pályázati eljárást érdemben lezáró, a Pályázat nyertesét megállapító határozatnak a 
nyertessel való közlését követő 5 (öt) napon belül a Kiíró a nyertessel való szerződéskötés 
érdekében hivatalból hatósági eljárást indít. E hatósági eljárás ügyintézési határideje 45 
(negyvenöt) nap, amely nem hosszabbítható meg. Amennyiben a hatósági szerződés 
megkötésére irányuló eljárásban a nyertes nem vesz részt vagy a hatósági szerződés 
megkötését akadályozza – ideértve azt is, ha a nyertes résztvevő a jelentkezését visszavonja –, 
a negyvenöt napos ügyintézési határidőn túl a hatósági szerződés nem köthető meg, ez 
esetben a Kiíró az eljárás megindításától számított 45. (negyvenötödik) napon az eljárást 
megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. A hatósági szerződés 
a pályázati eljárást érdemben lezáró határozat jogerőre emelkedéséig nem köthető meg. A 
határozat jogerőre emelkedésének időtartama a hatósági szerződés megkötésére irányuló 
eljárás ügyintézési határidejébe nem számít bele. 
Amennyiben a pályázati eljárást érdemben lezáró határozat elleni fellebbezés tárgyában 
hozott másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték, a hatósági szerződés a 
bíróság jogerős döntéséig nem köthető meg. A bírósági felülvizsgálat időtartama a hatósági 
szerződés megkötésére irányuló hatósági eljárás ügyintézési határidejébe nem számít bele. 
 
A hatósági szerződés tartalmazza a szerződő felek személyét azonosító és a szerződés 
teljesítéséhez szükséges adatokat, a szerződés tárgyát, a felek közti kapcsolattartás módját, a 
felmondási okokat, a szerződésszegésnek minősülő magatartásokat és azok 
jogkövetkezményeit, továbbá a szerződés részét képezi – a Dokumentációval, illetve a nyertes 
jelentkezésével összhangban – a pályázati eljárás tartalmával, tárgyával, a frekvenciahasználati 
jogosultság megszerzésének feltételeivel, valamint a frekvenciahasználati jogosultsággal 
összefüggő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos minden, a pályázati eljárást lezáró 
döntésben foglaltakon kívüli döntés, rendelkezés, feltétel. 
A nyertes résztvevő – a 3.12. a) pontban foglaltakkal összhangban – a hatósági szerződésben 
nem kötelezhető az Ápszr.-ben, a Dokumentációban, valamint a Hirdetményben foglaltakon 
kívüli vállalás, kötelezettség megtételére.  
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A Kiíró a Dokumentáció 3.9. pontjában meghatározott bírságot szabhat ki, amennyiben a 
nyertes résztvevő a Jelentkezését visszavonja, vagy a hatósági szerződést nem köti meg. A 
Kiíró a bírság kiszabása mellett a Jelentkezés visszavonásából, a hatósági szerződés 
megkötésének akadályozásából származó valamennyi költség viselésére, megfizetésére is 
kötelezi a nyertest. 
 
A frekvenciahasználati jogosultság megszerzésével a pályázati eljárás nyertesének kizárólagos 
joga nyílik arra, hogy az általa elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági döntések 
kiadása érdekében eljárást kezdeményezzen a hatósági szerződés hatálybalépésétől az 5.2. 
pontban meghatározott határidőn belül. 
 
A fenti kizárólagos jog megszerzésének napja az Ápszr. 22. § (2) bekezdés c) pontjában 
foglaltak szerint a hatósági szerződés hatálybalépésének napja. 
 
A frekvencia használatához szükséges hatósági döntések kibocsátásának feltétele a nyertes 
résztvevővel való hatósági szerződés megkötése. 
 
4.5. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása  
 
Eredménytelen az eljárás, amennyiben valamennyi benyújtott Jelentkezés alaki vagy tartalmi 
szempontból érvénytelen.  
 
A pályázati eljárás eredménytelen voltát megállapító döntését a Kiíró az eljárás valamennyi 
résztvevőjével közli, valamint a honlapján közzéteszi. 
 
A pályázat eljárás eredménytelen voltát megállapító döntés ellen az Eht. és a Ket. alapján lehet 
fellebbezni. 
 
4.6. A pályázati eljárás megszüntetése  
 
A Kiíró az Ápszr. 20. § (1) bekezdésében foglalt esetekben végzéssel megszünteti az eljárást. 
 
V. A FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉVEL JÁRÓ 
KÖTELEZETTSÉGEK 
 
A 4.4. pont szerinti hatósági szerződésben foglaltak teljes körű betartását és teljesítését a Kiíró 
hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi. 
A jogosult a frekvenciahasználati jogosultság megszerzése feltételeinek a jogosultság teljes 
időtartama alatt köteles megfelelni, amennyiben valamely feltételt nem teljesíti, az Eht.-ban, 
illetve a hatósági szerződésben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazható. 
 
5.1. A teljes pályázati díj megfizetésének feltételei 
 
A pályázati eljárás nyertese köteles a teljes pályázati díjat az alábbiak szerint megfizetni.  
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A pályázati eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedését követő 15 (tizenöt) napon belül a 
nyertes résztvevő köteles a megajánlott díjnak megfelelő összeget, mint teljes pályázati díjat a 
Kiíró számlájára megfizetni. 
A teljes pályázati díj összegét a Kiíró a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-
00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára átutalással kell megfizetni, az átutalás 
megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a „450 MHz frekvenciasávban teljes pályázati díj” 
megjelölést. 
Fizetési késedelem esetén a Kiíró jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására, 
illetőleg egyszeri fizetési felszólítást követően, a fizetési felszólításban foglalt teljesítési 
határidő eredménytelen eltelte után igényének a résztvevő által a 3.15. pont szerint átadott 
teljesítési biztosíték terhére történő kielégítésre, továbbá a Kiíró jogosult eljárási bírságot 
kiszabni.  
 
5.2. Frekvenciakijelölés, rádióengedély, berendezés forgalomba hozatala 
 
Az Eht. és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) 
NMHH rendelet (a továbbiakban: Pfgr.) alapján az elnyert frekvenciablokk jogszerű 
használatbavételéhez a Pályázat nyertesének rendelkeznie kell az alábbi hatósági 
engedélyekkel:  
 
a) frekvenciakijelölési határozat olyan szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer 

telepítésére (az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat keretében), amely elsődlegesen 
csoportkommunikációs kormányzati célokat (különösen a kormányzati elektronikus 
hírközlési infrastruktúra, az e-közigazgatás, elektronikus útdíj megvalósítása) támogat, 
de nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás célú igényeket is kielégíthet a 
frekvenciahasználati jogosultság szerinti felhasználói blokkra, ellátandó területre, 
használati időtartamra, 

 
b) keretengedély az üzembe helyezendő állomásokra, amely tartalmazza a hálózat 

üzemeltetésének általános feltételeit, az egyes állomások konkrét paraméterei nélkül. 
 
Amennyiben a Közös Jelentkezést benyújtó konzorcium vált a Pályázat nyertesévé, akkor a 
frekvenciahasználathoz szükséges engedélyek kiadása iránti kérelmet a konzorciumi tagok 
által a 3.10.2. pontban foglaltak szerint létrehozott gazdasági társaság vagy a 3.10.1. d) 
pontban foglaltak szerint kijelölt konzorciumi tag nyújthat be.  

A Pályázat nyertese (konzorcium nyertessége esetén a hatósági szerződés jogosítottja) az 
általa elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági döntések kiadása érdekében a 4.3. 
pont szerinti döntés jogerőre emelkedésétől számított 1 (egy) éven belül jogosult a Kiírónál 
eljárást kezdeményezni. E határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási 
kérelem előterjesztésének nincs helye.  
 
A keretengedélyt a frekvenciakijelölés alapján, a hálózat első állomásának üzembe helyezését 
megelőzően köteles kérni a Pályázat nyertese (konzorcium nyertessége esetén a hatósági 
szerződés jogosítottja).  
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Az egyes állomások üzembe helyezéséhez további rádióengedélyt nem kell kérni, de minden 
állomásról részletes adatot kell szolgáltatni a Kiíró részére elektronikus formában, a Kiíró által 
előírt formátumban a PcHIF/PC-Adatcsere program segítségével 
(http://nmhh.hu/tart/index/330/Elektronikus_adatszolgaltatas_PCHIF). 
 
A ténylegesen alkalmazott technológia használatát a Pályázat nyertese (konzorcium 
nyertessége esetén a hatósági szerződés jogosítottja), a tényleges használat megkezdésétől 
számított 1 (egy) hónapon belül köteles bejelenteni a Kiírónak, megadva a technológia nevét, 
a használt névleges csatornaosztást és a csatornaközép-frekvenciát. 
 
A Kiíró a keretengedélynek megfelelő telepítési és sugárzási jellemzőkkel bejelentett 
állomásokat nyilvántartásba veszi, nem megfelelő paraméterek esetén a nyilvántartásba vételt 
elutasítja, arról az érdekeltet határozatban értesíti. Az engedélyben foglaltaknak való 
megfelelőséget a Kiíró hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi. 
 
A végfelhasználói állomások a RAT szabályai alapján egyedi engedélyezési kötelezettség alól 
mentesek. 
 
Az állomások tervezés alapján telepíthetők, helyezhetők üzembe, a tervezés során 
megállapított telepítési és sugárzási paraméterekkel. A terveket nem kell bemutatni vagy 
benyújtani a Kiíróhoz, de a Kiíró kérésére akár az üzemelő, akár a korábban üzemeltetett 
állomások részletes tervdokumentációját 5 (öt) napon belül a Kiíró rendelkezésére kell 
bocsátani kinyomtatott és aláírással ellátott formában. 
 
Abban az esetben, ha a nyertes résztvevő (ideértve a nyertes konzorciumot is) az elnyert 
frekvencia használatához szükséges hatósági döntések kiadásával összefüggő – jelen pontban 
foglalt – kötelezettségének nem tesz eleget, a Kiíró a hatósági szerződést határozatával 
azonnali hatállyal felmondja.  
A jogosult frekvenciahasználati jogosultsága azonnali hatállyal, automatikusan megszűnik az 
azonnali hatályú felmondást tartalmazó határozat jogerőre emelkedésének vagy 
végrehajthatóvá válásának napján. 
 
Az eljárás tárgyát képező frekvencia nem szerepel a RAT Harmonizált frekvenciahasználatú 
rádióalkalmazások rádióberendezéseinek jegyzékében, így a rendszerben alkalmazott 
berendezések forgalomba hozatala bejelentés köteles. A rádióberendezésekről és az 
elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről 
szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet alapján a berendezések forgalomba hozhatóságáról a Kiíró 
dönt (Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság Frekvencia-
engedélyezési Osztály - további információk: 
http://nmhh.hu/cikk/365/Eljarasi_tajekoztato_a_radioberendezesek_forgalomba_hozatal_elo
tti_bejelenteserol#sthash.OPyocUu7.dpuf).  
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5.3. A frekvenciahasználati jogosultság másodlagos kereskedelme 
 
A pályázati eljárás eredményeképpen megszerezhető frekvenciahasználati jogosultság, jog 
másodlagos kereskedelmére vonatkozó szabályokat a RAT és a másodlagos kereskedelemre 
vonatkozó rendelet tartalmazzák. 
 
A frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházható. Az átruházással érintett konkrét 
frekvenciatartomány a frekvenciasáv egésze vagy része is lehet. A frekvenciahasználati 
jogosultság, jog a frekvenciasáv egésze tekintetében adható haszonbérbe.  
 
5.4. Az elnyerhető frekvenciahasználati jogosultság időtartama  
 
A frekvenciahasználati jogosultság időtartama a pályázat tárgyát képező frekvenciablokk 
esetében a frekvenciahasználati jogosultságról szóló határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 10 év.  
 
5.5. A frekvenciahasználati jogosultságra vonatkozó hatósági szerződés módosítása  
 
A Kiíró jogosult a frekvenciahasználati jogosultságra vonatkozó hatósági szerződést 
egyoldalúan módosítani vagy felmondani, amennyiben  

• a magyar jog szerint alkalmazni rendelt nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő, 
spektrumszabályozásra vonatkozó rendelkezés vagy  

• európai uniós, implementált spektrumszabályozásra vonatkozó elsődleges vagy 
másodlagos jogforrás 

ezt szükségessé teszi. 
 

5.6. Együttműködés minősített időszakban és honvédelmi érdekből  
 

A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett társaság köteles megfelelni az Eht.-ban és más 
jogszabályokban minősített időszakban, illetve honvédelmi érdekből az állami szervezetekkel 
való együttműködésre vonatkozó rendelkezéseknek. Egyes frekvenciasávok használata 
minősített időszakokban korlátozható. 

 
5.7. Együttműködés a titkos információgyűjtés érdekében  

 
A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett társaság köteles megfelelni az Eht.-ban, a 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben, valamint az elektronikus hírközlési 
feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre 
felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. 
rendeletben foglalt vonatkozó előírásoknak. 
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5.8. Adatszolgáltatás  
 

A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett szolgáltató köteles a vonatkozó 
jogszabályokban előírt és a Kiíró hatáskörébe utalt feladatok végzéséhez szükséges adatokat a 
jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel a Kiíró rendelkezésére bocsátani, még 
akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek. A Kiíró a frekvenciahasználati jogosultságot 
szerzett vállalkozás által szolgáltatott adatokat köteles a társaság kérésére bizalmasan és az 
adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezelni. A Kiíró részére történő adatszolgáltatás 
térítésmentes. A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás köteles a 
jogszabályokban meghatározott adatkezelési szabályok betartására. 
 
5.9. A frekvenciahasználati jogosultság visszaadása 
 
A frekvenciahasználati jog jogosítottjának kérelmére a frekvenciahasználati jogot a Kiíró 
visszavonja.  
Amennyiben a pályázati eljárás eredményeként megszerzett frekvenciahasználati jog vagy 
jogosultság visszavonására a résztvevő kérelmére kerül sor, a résztvevő által a 
frekvenciahasználati jogért vagy jogosultságért kifizetett összeg (ideértve különösen a teljes 
pályázati díjat) nem jár vissza. 
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A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV  
FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA  

TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT 
DOKUMENTÁCIÓJA 

 
1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŰSZAKI FELTÉTELEK 

 

450-457,38/460-467,38 MHZ 
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1. Pályáztatási blokkok, frekvenciatartományok 
 
1.1. A pályáztatás frekvenciablokkja 
 
A 450-460/460-470 MHz sáv pályáztatásra kijelölt felhasználói blokkját az 1.1. táblázat 
tartalmazza. 
 
1.1. táblázat 
Felhasználói 
blokk 
sorszáma 

Felhasználói blokk 
szélessége 

Felhasználói blokk alsó 
frekvenciasávja 

Felhasználói blokk felső 
frekvenciasávja 

1. 2x7,38 MHz 450–457,38 MHz 460–467,38 MHz 
 

1.2. Rádióalkalmazás 
 
Az 1.1. pont szerinti felhasználói blokkban az állandóhelyű és a földi mozgószolgálati igények 
kielégítésére, kétfrekvenciás, átjátszó állomással üzemelő, országos „szélesebb sávú digitális 
cellás rádiótelefon-rendszer”-t lehet kiépíteni (továbbiakban „digitális rádiórendszer”). 

 
1.3. Felhasználói blokk fogalma 
 
A felhasználói blokk két fajtáját különböztetjük meg: 

• névleges felhasználói blokk, 
• tényleges (vagy üzemi) felhasználói blokk. 

 
A névleges felhasználói blokk használatba vehető része a ténylegesen használható 
felhasználói blokk, amelynek nagysága alapvetően függ attól, hogy abban milyen 
technológiát kívánnak bevezetni, és milyen védelmet élveznek a frekvenciában szomszédos 
felhasználói blokkok, részsávok és rádióalkalmazások.  
 
1.4. Felhasználói blokk használatba vételi lehetősége 
 

1.4.1. A névleges felhasználói blokk használatbavételi lehetősége 
 
A névleges felhasználói blokk elvi használatba vételi időpontját az 1.4.1. táblázat tartalmazza. 
A névleges blokk tényleges használatbavételi lehetősége alapvetően függ az alkalmazott 
technológiától (lásd az 1.4.2. pontot). 
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1.4.1. táblázat 
Névleges 
felhasználói 
blokk sorszáma 

Névleges  
felhasználói blokk 
frekvenciatartománya 

Névleges 
felhasználói 
blokk szélessége 

Elvi használatba vételi 
időpont 

1. 450–457,38/ 
460–467,38 MHz 2x7,38 MHz 

A frekvenciahasználati 
jogosultság 
megszerzésétől 

 
1.4.2. A ténylegesen felhasználható frekvenciablokk 

 
Egy felhasználói blokk tényleges használatba vételi lehetőségét alapvetően 
befolyásolja, hogy a felhasználói blokk és egy azzal frekvenciában szomszédos részsáv 
csatornaszélei közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv – ez az úgynevezett 
elválasztósáv (vagy védősáv) – kialakítása milyen mértékben terheli a jogosult 
felhasználói blokkját. 
 
A névleges védősáv 270 kHz a névleges felhasználói blokkon belül, annak mindegyik 
szélén. Ebbe az értékbe nem számítanak bele az alkalmazott technológia 
csatornaosztásába esetleg beépített védősávok.  
 
A névleges felhasználói blokk ténylegesen használható részét – a névleges védősáv 270 kHz-
es alapértéke mellett – az 1.4.2. táblázat tartalmazza, a frekvenciaspektrumbeli 
elhelyezkedését az 1.4.2. ábra mutatja. 
 
1.4.2. táblázat 
 

Felhasználói 
blokk 

A névleges felhasználói blokk ténylegesen használatba vehető és nem 
használható részei 270 kHz névleges védősáv-alapérték mellett  

1. 
270 kHz 6,840 MHz 270 kHz 

   

Felhasználói 
blokk 
szélessége 

7,38 MHz 

 
 a felhasználói blokk ténylegesen használatba vehető része 

 
védő-/elválasztósáv 
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1.4.2. ábra 

 
 
A védősávok kialakítására – különös tekintettel a 270 kHz-es névleges védősáv alapértéknél 
kisebb védősáv alkalmazására – vonatkozó részletes előírásokat a 2.2.4. pont tartalmazza. 
 

2. A frekvenciahasználat alapvető követelményei 
 
2.1. Sávjellemzők 
 

2.1.1. Üzemi frekvenciasávok 
 

a) Duplex üzemi frekvenciasáv: 450,270-457,11/460,270-467,11 MHz 
Alsó üzemi frekvenciasáv:  450,270-457,11 MHz 
Felső üzemi frekvenciasáv:  460,270-467,11 MHz 

b) Az üzemi frekvenciasáv a ténylegesen szükséges védősávok függvényében 
változhat (lásd a 2.2.4. pontot). 

 
2.1.2. Névleges védősáv 

 
A névleges védősáv 270 kHz szélességű a névleges felhasználói blokkon belül, annak 
mindegyik szélén: 

 

450-450,270/460-460,270 MHz és 
457,11–457,38/467,11–467,38 MHz. 

 

A névleges védősáv 270 kHz-es alapértékétől való eltérésre vonatkozó előírások a 2.2.4. 
pontban találhatók. 

 
2.1.3. Az átviteli jelutak frekvenciasávjai 

 
Az átjátszóállomási feladatokat ellátó állomások adási frekvenciái a felső üzemi 
frekvenciasávban, az átjátszóállomási feladatokat nem ellátó állomások adási frekvenciái az 
alsó üzemi frekvenciasávban vannak. 
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2.2. Műszaki előírások 
 

2.2.1. Duplexitás 
 

a) Duplex távolság: 10 MHz. 
b) TDD-rendszerek nem tarthatók üzemben. 
 
2.2.2. Névleges csatornaosztás 

 
a) A digitális rádiórendszernek szélesebb sávúnak kell lennie: 

A névleges csatornaosztásnak nagyobbnak kell lennie 25 kHz-nél vagy olyan 
technológiát kell alkalmazni, amely a 25 kHz-nél nagyobb névleges 
csatornaosztást is tudja támogatni.  

b) A névleges csatornaosztás nem lehet nagyobb a névleges felhasználói blokk 
védősávokkal csökkentett értékénél. 

 
2.2.3. Csatornaközép-frekvencia megválasztása 

 
A „digitális rádiórendszer” csatornaközép-frekvenciái az alkalmazott szabványok szerint 
megengedett helyek bármelyikére megválaszthatók, de a névleges felhasználói blokk 
széleinek közelében úgy kell a csatornát vagy csatornákat pozícionálni, hogy egy adott 
csatornaközép-frekvenciához tartozó csatorna még a választott technológia névleges 
csatornaosztásával, valamint az azon kívül eső védősávokkal együtt is teljes egészében 
beleessen a jogosult névleges felhasználói blokkjába.  

 
2.2.4. Védősávok kialakítása 

 
A névleges védősáv 270 kHz szélességű a névleges felhasználói blokkon belül, annak 
mindegyik szélén: 
 

450-450,270/460-460,270 MHz és 
457,11–457,38/467,11–467,38 MHz. 

 
A tényleges védősáv nagyságát úgy kell megválasztani a „digitális rádiórendszer” alkalmazott 
technológiája, valamint az általa zavarható állomások, illetve technológiák között szükséges 
védelmi értékek függvényében (akár megnövelve a 270 kHz-es névleges védősávot), vagy a 
megadott névleges védősáv mellett úgy kell megválasztani a „digitális rádiórendszer” 
állomásainak sugárzási jellemzőit (például a zavaró adó és a zavart vevő közötti távolság 
megfelelő megválasztásával, illetve szűrők alkalmazásával), hogy a választott technológiával a 
jogosult ne hozzon létre káros zavarást: 

 
ba) az FNFT szerint üzemeltetett és üzemeltethető állomásoknak a 440–450 

MHz és a 450–460/460–470 MHz sávban, 
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bb) a szomszédos országokban üzemelő állomásoknak, illetve a preferált 
megállapodások szerint üzembe helyezhető állomásoknak. 

 
A védősávok vagy akár azok része is csak a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság 
engedélyével használhatók fel, a jogosult összeférhetőséget bizonyító külön vizsgálata 
alapján. Az így kialakított védősávoknak nem kell azonos nagyságúaknak lennie a névleges 
felhasználói blokk szélein.  

 
2.3. Rádiófrekvenciák használata a határövezetben 
 
Határövezeti frekvenciahasználat esetében csak azon állomások frekvenciahasználata 
engedélyezett, amelyek kielégítik a mindenkor aktuális vonatkozó nemzetközi koordinációs 
dokumentumokban rögzített előírásokat.  
 
A későbbiekben megkötésre, illetve módosításra kerülő megállapodások kiegészíthetik, illetve 
felülírhatják a korábbi megállapodásokat.  
 
A megállapodások kivonatát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megjelenteti a 
honlapján. Szükség esetén, a jelentkezők írásbeli kérésére, a Hatóság rendelkezésre bocsátja a 
releváns angol nyelvű megállapodásokat PDF-formátumban. 
 
A nemzetközi koordinációs megállapodásokban leírt szabályozástól eltérő módon is lehet 
használni a frekvenciákat a szomszédos országok hatóságai által jóváhagyott operátorok 
közötti megegyezés alapján. Az operátori megegyezés lehetővé teszi, hogy a hazai és a 
szomszédos országbeli operátorok a frekvenciahasználatot a szomszédos országok hatóságai 
által megkötött megállapodásoktól eltérően szabályozzák a közös frekvenciasávjaikban. 
 
  



 47 

3. Minőségre és információbiztonságra vonatkozó előírások 
 
Az összes szolgáltatás rendelkezésre állása 99,9% legyen az adott évben levő napok 24 
órájában. A kiépített hálózatnak alkalmasnak kell lennie átvitt információk titkosítására. 
 

4. Lefedettségre és annak ütemezésére vonatkozó előírások 
 

4.1. A frekvenciahasználati jogosultság elnyerésétől számított 18 hónapon belül legalább 
500 kbit/s le- és feltöltési átviteli sebességű kültéri lefedettség kiépítése az egy- és 
kétszámjegyű utak esetében 1,5 m földfelszín feletti magasságban. 
 

4.2. A frekvenciahasználati jogosultság elnyerésétől számított 54 hónapon belül legalább 
500 kbit/s le- és feltöltési átviteli sebességű, legalább 95 %-os országos kültéri 
lefedettség kiépítése 1,5 m földfelszín feletti magasságban.  
 

4.3. A frekvenciahasználati jogosultság elnyerését követően, a kormányzati igény 
felmerülésétől számított 18 hónapon belül adatátviteli kapacitások biztosítása és a 
szükséges fejlesztések elvégzése smart metering rendszerekhez, legalább 50.000 
igényelt ponton az igénylővel való egyeztetés függvényében vagy az egy- és 
kétszámjegyű utak mentén, vagy Budapest területén.  
 

4.4. A frekvenciahasználati jogosultság elnyerését követően, a kormányzati igény 
felmerülésétől számított 54 hónapon belül adatátviteli kapacitások biztosítása, és a 
szükséges fejlesztések elvégzése smart metering rendszerekhez, legalább 500.000, az 
igénylővel egyeztetett ponton. 
 

4.5. A frekvenciahasználati jogosultság elnyerésétől számított 54 hónapon belül M2M 
alkalmazások kiszolgálására adatátviteli kapacitások biztosítása legalább 2.000.000, az 
igénylővel egyeztetett ponton. 
 

4.6. A frekvencia használati jogosultság elnyerésétől számított 32 hónapon belül 
adatátviteli kapacitás biztosítása a nagyvárosi közlekedés tájékoztató rendszereinek 
támogatása érdekében Budapesten, és legalább két, az igénylővel egyeztetett 
megyeszékhelyen. 

 
5. A kiépítettség és lefedettség ellenőrzése 
 
Az ellenőrzések során a Hatóság szúrópróbaszerűen méréseket fog végezni, részben álló 
helyzetben több ponton, részben útvonal-regisztrációval, amelyek során méri a hálózat 
lefedettségére és az adatátviteli sebességre vonatkozó paramétereit, meghatározza, hogy 
teljesülnek-e az előírt értékek. 
 
A Hatóság a mért értékeket és az ezek alapján végzett statisztikai számításokat 
jegyzőkönyvben rögzíti. 
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5.1. A hálózat kiépítésére vonatkozó követelmények ellenőrzése 

 
A hálózat kiépítését követően a Hatóságot tájékoztatni kell, hogy a lefedettség mely 
területeken nem valósult meg. 
 
A hálózat kiépítésére vonatkozó követelmények lefedettség tekintetében teljesítettek, ha 
1,8 m földfelszín feletti magasságban, egy 0 dB nyereségű antenna kapcsain, a dekódolt 
üzenetszóró (BCCH) csatornán mért értékek az alkalmazott technológia csatornaosztására 
vonatkoztatva teljesítik a lefedettségre vonatkozó -90 dBm minimum jelszint előírást.  
 
A hálózat kiépítésére vonatkozó követelmények teljesülését a Hatóság a következő 
szempontok alapján ellenőrzi: 
 

a) fő közlekedési utak lefedettsége: az ország minden egyes autópályájának, 
autóútjának és egyszámjegyű főközlekedési útvonalai esetén (ideértve az 
egyszámjegyű, valamint a 10, 15, 21, 30, 41, 42, 43, 70 és 100-as számú elsőrendű 
főútvonalakat) minden egyes útvonal 90%-án a mért jelszintek elérik a sávra előírt  
kültéri minimumértékeket. 

b) országos lefedettség: A tetszőlegesen kiválasztott útvonalak 90%-án a mért jelszintek 
elérik az előírt kültéri minimumértéket.  

 
5.2. Adatátviteli sebesség ellenőrzése 

 
A Hatóság panaszbejelentés alapján vagy saját kezdeményezésére a minőség ellenőrzését 
fogja végezni adatátviteli sebesség tekintetében, adatforgalom alapú vizsgálatot végezve az 
adott alkalmazáshoz illeszkedően. A minőség megfelelő, ha a 0. pont szerinti lefedettség 
kritériumot teljesítő területen az adatátviteli sebesség értékei a 0. és 4.2. pontokban 
megadottaknak megfelelnek. 

 
6. Azonosítóhasználat 

 
6.1. Azonosítókijelölés 
 
Az új szolgáltató az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről 
szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendeletben meghatározott azonosítók használatba vételét a 
jogszabályban meghatározott feltételekkel, kijelölési engedéllyel valósíthatja meg.  
 
Mobil rádiótelefon-szolgáltatás és mobilinternet-hozzáférési szolgáltatás a rendelet 1. 
melléklet 2.3. pontjában meghatározott mobilelőfizetői számokon (MSISDN) nyújtható.  
 
A mobilinternet-hozzáférésen igénybe vehető telefonszolgáltatás az 1. melléklet 2.4. 
pontjában meghatározott (SHS=21) nomadikus telefonszámokon nyújtható. 
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Amennyiben az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás 
rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 1. melléklet 1.2.2. pontjában meghatározott 
feltételek fennállnak, a mobilszolgáltatás nyújtásához szükséges mobilelőfizetői számok 
(MSISDN) részére a hatóság megnyitja a lefoglalt SHS=50 számtartomány egy-egy 
résztartományát. 
 
A kijelölt azonosítók használatáért az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges 
azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló 5/2012. (I. 24.) NMHH rendeletben 
meghatározott díjat kell fizetni. 
 
6.2. Számhordozás 
 
A számhordozást a kijelölt azonosítókra a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 
24.) NMHH rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítani kell. 
 
6.3. Az azonosítóhasználathoz kapcsolódó hatályos jogszabályok 
 
3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti 
felosztási tervéről 
2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos 
gazdálkodás rendjéről 
5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges 
azonosítók lekötésének és használatának díjáról 
2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a számhordozás részletes szabályairól 
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A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV  
FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA  

TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT 
DOKUMENTÁCIÓJA 

 
2. számú melléklet 

 
 
 

 
Ajánlati lap 

 
 
 
 
A pályázati eljárásra jelentkező…………………………………… (cég hivatalos megnevezése) 
az eljárás tárgyát képező frekvenciasáv használati jogosultságának megszerzéséért 
 

……………………. HUF, 
 

azaz ……………………………………………………forintot 
 
ajánl meg. 
 
 
201... ……….. hó ….nap 
 
 
 
 
………………………………………………………………….. 
 
  (cégszerű aláírás) 
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A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV  
FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA  

TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT 
DOKUMENTÁCIÓJA 

 
3. számú melléklet 

 
Kötelezettségvállalási nyilatkozat az 1. számú melléklet 4. pontjában 

foglaltak tekintetében 
 

Lefedettségi előírás Előírás dimenziója Jelentkező 
vállalása* 

1. 
Jelen pályázat 1. sz. melléklet 4.1. 
pontban szereplő előírás  
(maximális határidő) 

Hónap   

2. 
Jelen pályázat 1. sz. melléklet 4.2. 
pontban szereplő előírás  
(maximális határidő) 

Hónap   

3. 
Jelen pályázat 1. sz. melléklet 4.3. 
pontban szereplő előírás  
(maximális határidő) 

Hónap   

4. 
Jelen pályázat 1. sz. melléklet 4.4. 
pontban szereplő előírás  
(maximális határidő) 

Hónap   

5. 
Jelen pályázat 1. sz. melléklet 4.5. 
pontban szereplő előírás  
(maximális határidő) 

Hónap   

6. 
Jelen pályázat 1. sz. melléklet 4.6. 
pontban szereplő előírás  
(maximális határidő) 

Hónap   

7. 
Jelen pályázat 1. sz. melléklet 4.6. 
pontban szereplő előírás  
(minimális megyeszékhelyszám) 

Megyeszékhely    

 
*A lefedettség ütemezésére vonatkozó kötelezettségvállalást egész számú  hónapokban kell megadni. 

 
201... ……….. hó ….nap 
 
………………………………………………………………….. 
 
  (cégszerű aláírás)  
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