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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró), mint a polgári 

frekvenciagazdálkodásért felelős hatóság, pályázatot (a továbbiakban: pályázati eljárás) 

hirdet a szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok 

megszerzése tárgyában. 

1. 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, valamint 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény szabályai megfelelően alkalmazandók.  

2. A pályázati eljárás részletes szabályait a Kiíró által kialakított kiírási dokumentáció (a 

továbbiakban: Dokumentáció) határozza meg. 

A Dokumentáció nyomtatott formában a jelen 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 Hivatala (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) 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 „Szélessávú tender dok. díja”. 

A Dokumentáció díja 25 000 Ft, azaz huszonötezer forint. A Dokumentáció díja 

tartalmazza az általános forgalmi adót. 

A Dokumentáció a Kiíró honlapjáról (http://nmhh.hu) elektronikus formában 

ingyenesen letölthető, a Dokumentáció ilyen módon történő megszerzése (letöltése) 

azonban nem jogosít fel a pályázati eljárásban jelentkezőként való részvételre. 

  

http://nmhh.hu/


3. A pályázati eljárás tárgyát a következő frekvenciasávok képezik: 

 a 790-821/832-862 MHz (800 MHz-es frekvenciasáv); 

 a 880-885,1/925-930,1 MHz (900 MHz-es frekvenciasáv);  

 a 1725-1740/1820-1835MHz (1800 MHz-es frekvenciasáv); 

 a 2500 - 2690 MHz (2600 MHz-es frekvenciasáv); 

 a 24549–24605/25557–25613 MHz (26 GHz-es frekvenciasáv). 

Összesen:  

23 db 5 MHz-es párosított alapblokk 23x2x5 MHz (230 MHz) 

5 db 1 MHz-es párosított alapblokk 5x2x1 MHz (10 MHz) 

8 db 5 MHz-es párosítatlan 

alapblokk 
8x5 MHz (40 MHz) 

2 db 28 MHz-es párosított alapblokk 2x2x28 MHz (112 MHz) 

Az eljárás tárgyát képező frekvenciasávokra vonatkozó felhasználási feltételeket a 

polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak 

megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet (a továbbiakban: RAT) 

határozza meg. A RAT által szabályozott alapblokkokból kialakítva a következő, 1-2. 

táblázatban meghatározott méretű csomagokra (a továbbiakban: Csomag) vonatkozó 

frekvenciahasználati jogosultságot lehet megszerezni: 

1. táblázat 

Sáv 
Elosztásra váró 

mennyiség (MHz) 
„A” Csomag „B” Csomag „C” Csomag 

800 MHz  6x2x5 (60) 2x2x5
*
 (20

*
) 2x2x5

*
 (20

*
) 2x2x5

*
 (20

*
) 

900 MHz 5x2x1 (10) 2x2x1
*
 (4

*
) 2x2x1

*
 (4

*
) 1x2x1

*
 (2

*
) 

2600 MHz 
10x2x5 

5x5 (125) 
6x2x5

*
 (60

*
) 4x2x5

*
 (40

*
) 5x5

*
 (25

*
) 

 

  



2. táblázat 

Sáv 
Elosztásra váró 

mennyiség (MHz) 

„D” 

Csomag 

„E” 

Csomag 

„F” 

Csomag 

„G” 

Csomag 

„H” 

Csomag 

„I” 

Csomag 

1800 

MHz 
3x2x5 (30) 

1x2x5
*
 

(10) 

1x2x5
*
 

(10*) 

1x2x5
*
 

(10
*
) 

   

2600 

MHz 

4x2x5 

3x5 (55) 
   

4x2x5
*
 

(40
*
) 

3x5
*
 (15

*
)  

26 GHz 2x2x28 (112)      
2x2x28

* 

(112
*
) 

A Csomagok meghatározása: 

„A” Csomag 

Sáv Mennyiség 

800 MHz  2x2x5 MHz (20 MHz) 801-811/842-852 MHz 

900 MHz 2x2x1 MHz (4 MHz) 882,1-884,1/927,1-929,1 MHz 

2600 MHz 
6x2x5 MHz (60 

MHz)(párosított) 
2500-2530/2620-2650 MHz 

„B” Csomag 

Sáv Mennyiség 

800 MHz  2x2x5 MHz (20 MHz) 811-821/852-862 MHz 

900 MHz 2x2x1 MHz (4 MHz) 880,1-882,1/925,1-927,1 MHz 

2600 MHz 
4x2x5 MHz (40 MHz) 

(párosított) 
2550-2570/2670-2690 MHz 

 

  

                                                           




„C” Csomag 

Sáv Mennyiség 

800 MHz  2x2x5 MHz (20 MHz) 791-801/832-842 MHz 

900 MHz 1x2x1 MHz (2 MHz) 884,1-885,1/929,1-930,1 MHz 

2600 MHz 
5x5 MHz (25 MHz) 

(párosítatlan) 
2575–2600 MHz 

„D” Csomag 

Sáv Mennyiség 

1800 MHz  2x5 MHz (10 MHz) 

„E” Csomag 

Sáv Mennyiség 

1800 MHz  2x5 MHz (10 MHz) 

„F” Csomag 

Sáv Mennyiség 

1800 MHz  2x5 MHz (10 MHz) 

Az 1800 MHz-es frekvenciasávban a RAT által meghatározott alapblokkok: 

Sorszám Mennyiség 

4. 2x5 MHz (10 MHz) 1725-1730/1820-1825 MHz 

5. 2x5 MHz (10 MHz) 1730-1735/1825-1830 MHz 

6. 2x5 MHz (10 MHz) 1735-1740/1830-1835 MHz 

„G” Csomag 

Sáv Mennyiség 

2600 MHz  
4x2x5 MHz (40 MHz) 

(párosított) 
2530-2550/2650-2670 MHz 

  



„H” Csomag 

Sáv Mennyiség 

2600 MHz  
3x5 MHz (15 MHz) 

(párosítatlan) 
2600–2615 MHz 

„I” Csomag 

Sáv Mennyiség 

26 GHz  2x2x28 MHz (112MHz) 24 549–24 605/25 557–25 613 MHz  

A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett nyertes résztvevő – az egyéb 

jogszabályi feltételek teljesítése esetén – a frekvenciahasználatra vonatkozó 

engedélyek alapján, az abban foglaltaknak megfelelően jogszerűen telepíthet és 

üzemeltethet elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására alkalmas elektronikus 

hírközlő hálózatot. 

A pályázati eljárás tárgyát képező frekvenciák részletes leírását és használatának 

szabályait a Dokumentációban, így különösen annak az 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E és 2., 

továbbá 3. sz. mellékletében foglalt előírások, valamint a frekvenciahasználatra 

vonatkozó jogszabályok [különösen a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról 

szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet (a továbbiakban: FNFT), valamint a RAT] 

tartalmazzák. A frekvenciahasználati jogosultság szerzését korlátozó szabályokat a 

Dokumentáció tartalmazza.  

A pályázati eljárás eredményeképpen megszerezhető frekvenciákra vonatkozó 

frekvenciahasználati jogosultság lejárati dátuma egységesen: 2029. június 15. A 

frekvenciahasználati jogosultság időtartama egy alkalommal – változatlan 

szerződéses feltételekkel, a frekvenciahasználati jogosultságért újabb egyszeri díj 

megfizetése nélkül – 5 (öt) évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a jogosult a 

Dokumentáció 4.4. pontja szerinti hatósági szerződésben foglalt kötelezettségét 

szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. 

  



4. A Csomagok pályázati díjai: 

Csomag megnevezése 

Pályázati díj összege (Ft) 

Számmal Betűvel 

„A” Csomag 33 225 000 000 
harminchárommilliárd-

kettőszázhuszonötmillió 

„B” Csomag 31 725 000 000 
harmincegymilliárd-

hétszázhuszonötmillió 

„C” Csomag 27 200 000 000 
huszonhétmilliárd-

kettőszázmillió 

„D” Csomag 2 650 000 000 
kettőmilliárd-

hatszázötvenmillió 

„E” Csomag 2 650 000 000 
kettőmilliárd-

hatszázötvenmillió 

„F” Csomag 2 650 000 000 
kettőmilliárd-

hatszázötvenmillió 

„G” Csomag 3 000 000 000 hárommilliárd 

„H” Csomag 850 000 000 nyolcszázötvenmillió 

„I” Csomag 200 000 000 kettőszázmillió 

Az árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak, a fizetendő pályázati díj nem 

tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény tárgyi hatálya 

alá. . 

5. A pályázati eljárásra jelentkező 40 000 000 Ft + ÁFA, azaz negyvenmillió forint + ÁFA 

összegű részvételi díjat köteles megfizetni a Kiíró részére a Dokumentációban 

meghatározott módon.  

6. A jelentkezők a pályázati eljárásra történő jelentkezést – a Dokumentációban 

meghatározott módon, és a Dokumentációban részletezett tartalmi és formai 

követelmények figyelembevételével – a Kiíró alábbi címén nyújthatják be 2014. június 

16. napján 9-16 óráig: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

Cím: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., földszint II. tárgyaló 

 



7. A részvétel alanyi feltételeit az Ápszr. és a Dokumentáció tartalmazza. A pályázati 

ajánlat alaki és tartalmi érvényességi feltételeit az Ápszr. és a Dokumentáció 

tartalmazza. 

8. A Kiíró a pályázatok értékelése során az egyes pályázati ajánlatok pontozásával 

állapítja meg a pályázati ajánlatok (pályázatok) sorrendjét minden egyes Csomag 

vonatkozásában. Az értékelés során a Kiíró a Dokumentációban meghatározott 

értékelési szempontoknak való megfelelést vizsgálja, amely során pontozásos 

módszerrel, a Dokumentációban meghatározott szempontok szerint határozza meg 

az egyes Csomagokra tett pályázati ajánlatok egymáshoz viszonyított rangsorát az 

értékelés során adott pontszámok összege alapján.  

Budapest, 2014. május 22. 


