
Egyszerűsített engedélyezési eljárás 

Czuczy András 

 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala  

Frekvenciaengedélyezési Osztály 

Budapest, 2013. november 8. 

 

 
2013. november 8. 1 



 

 Elnevezések: 

 Light Licensing, 

 Könnyített engedélyezési eljárás, 

 Egyszerűsített engedélyezési eljárás, 

 On-line engedélyezési eljárás. 

 

 
 

 2013. november 8. 2 

Light licensing 



• Egyedi engedélyezés: 

– Egyedi frekvencia tervek, 

– Egyedi frekvencia koordináció, 

– „Kézben tartott” azonos csatorna zavarok, 

– Használók számának  korlátozása, 

– Előzetesen jóváhagyott berendezés típusok használhatóak, 

– Frekvenciahasználati díj fizetési kötelezettség, 

– Teljes adatnyilvántartás, ismert felhasználási sűrűség, 

– Hagyományos engedélyezési eljárás. 
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Az engedélyezési eljárások: 



• Jogszabály általi „engedélyezés”: 

–  Az interferencia zavarok elsődleges megoldása a technológia, 

– Nincs frekvencia tervezésre szükség – erős sugárzási paraméter 

korlátozás, 

– Nincs frekvencia koordináció, 

– Felhasználók száma nem korlátozott, 

– Felhasználásra vonatkozó adatok (ki, hol, mennyit) nem állnak 

rendelkezésre, 

– A harmonizált sávú eszközöket még bejelenteni sem kell, 

– Nincs frekvenciahasználati díj fizetési kötelezettség, 

– Nincs engedélyezési eljárás. 
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Az engedélyezési eljárások: 



• 2000 tájára tehető, hogy az ITU-ban és a CEPT-
ben és az EU-ban is egyre erőteljesebben 
jelentkezik az igény a rugalmasabb 
frekvenciahasználatra, a technológia semlegesség 
bevezetésére. 

• Az OFCOM 2006-ban jelenteti meg nyilvános 
konzultációs dokumentumát a 80 GHz-es sávra 
tervezett „Light Licensing” koncepciójáról. 

• 2009-ben megjelenik a a Light Licensing 
témában az CEPT/ECC Report  132. 
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A kezdetek, az igény felmerülése 



• A „Light Licensing eljárás: 

– Kombinációja az „engedély mentes” és az  egyedi engedélyezési 

eljárásnak; 

– A vezetett adatbázis tartalmazza az üzembe helyezett állomások 

adatait; 

– Az adatok nyilvánosságra hozhatóak, nincs szükség új állomás esetében 

egyeztető eljárásra a zavarvédelem érdekében; 

– Egyszerű interferencia vizsgálat: a korábban létesített állomás élvez 

zavarvédelmet. Nincs frekvencia tervezés; 

– Alacsony sávhasználati díjak; 

– Az eljárás hátránya: az alacsony díj ellenében  (esetleg)„megéri”az 

üzemeltetőknek nem bejelenteni állomásaik megszüntetését a „pozíció” 

foglalása érdekében. 
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A kezdetek, az igény felmerülése: 



• A hazai spektrumgazdálkodók is az európai 

trendekhez igazodva a 80 GHz-es sávot „Light 

Licensing” eljárásra tervezik. 

• Szakterületi felelősök bevonásával megkezdődött 

igény specifikáció összeállítása 2008-ban a 

hatályos jogszabályok figyelembe vételével. 

• A megvalósítás legsúlyosabb akadálya az eljárási 

illeték befizetésének ellenőrzése volt. A 

legkevesebb átfutási idő ekkor 16 napra adódott. 

2013. november 8. 7 

A megvalósítás rögös útja: 



 

• Döntés született, hogy a rendszert a 

használatban levő FMS rendszeren belül kell 

megvalósítani. 

• A rendszert csak előre regisztrált ügyfelek 

használhatják majd. 

• A nyilvántartásba vételről szóló értesítést a 

Központi Rendszeren keresztül kaphatja meg 

az ügyfél. 
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Megvalósítás: 



 

• A közbeszerzési eljárás 2009.  novemberében 
kezdődött. 

• Az u.n. System Design Document 2011. április 
végén került véglegesítésre. 

• A megvalósítás során fejleszteni kellett az 
hatóság számítógépes iratkezelő rendszerét 
(SzÜR), az adatkapu felületet, az FMS-ben új 
technológiával új alszolgálat került 
kialakításra. 
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Megvalósítás: 



 

• Az eredeti közbeszerzési eljárás szerint a 
szállítók 2012. júniusában leszállították a 
rendszer elemeket (SzÜR, adatkapu, FMS). 

• A rendszer üzembe helyezésének nem volt 
meg a jogalapja, a hatályos FNFT és RAT nem 
tették lehetővé az „Egyszerűsített 
engedélyezési eljárás” bevezetését. A 
jogszabályok módosítását – a szükséges EU 
harmonizáció miatt 2013. júniusára 
valószínűsítette a jogi terület. 
 
 
 

2013. november 8. 10 

Megvalósítás: 



 

• Időközben a szükségessé váló IT fejlesztések 

miatt egyes program részeket újra kellett 

fejlesztetni. 

• Jelenleg a rendszer integrációs tesztjei folynak. 

• Várható éles üzembe helyezése a rendszernek 

2014. január. 
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Megvalósítás: 



Belépő felület: 
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Képernyő tervek: 



• Feladatválasztó felület 
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Képernyő tervek: 



• Kérelem adatlap 
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Képernyő tervek: 



• Kérelem adatlap (folytatás) 
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Képernyő tervek: 



• Kérelem ellenőrzése: 
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Képernyő tervek: 
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Képernyő tervek: 
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Képernyő tervek: 
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Képernyő tervek: 
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Képernyő tervek: 
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A kiküldött értesítés 



• Köszönöm figyelmüket!  
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Light Licesing 


