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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 3400–3800 MHz frekvenciasávban megszerezhető frekvenciahasználati 

jogosultságok tárgyában kiírt árverési eljárás (a továbbiakban: Árverés vagy árverési eljárás) kiírási 

dokumentációja (a továbbiakban: Dokumentáció), mely az Árverés és az arra történő jelentkezés 

részletes szabályait tartalmazza. 

1. Alapvető rendelkezések 

1.1. Fogalommeghatározások 

A Dokumentációban használt fogalmakat az alábbi tartalmi meghatározás szerint használjuk. Minden 

egyéb fogalom meghatározása, értelmezése tekintetében a Dokumentáció egyéb rendelkezéseiben 

meghatározott definíciók, ennek hiányában pedig a hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandók. 

 

Fogalom Meghatározás 

a) „Ajánlat”  A Dokumentációban foglaltak szerinti Ajánlati Lap és teljesítési 

biztosíték 

b) „Ajánlati Lap”  
a Dokumentáció 3. melléklete szerinti dokumentum  

c) „alapblokk” a Dokumentációban meghatározott frekvenciasávon belül képzett 

legkisebb frekvenciatartomány, amelyre licit tehető 

d) „befolyásoló részesedés”  

da) az olyan közvetlen és közvetett tulajdon a jelentkező/résztvevő 
gazdasági szereplőben, amely összességében a vagyoni vagy 
a szavazati jogok huszonöt százalékát meghaladó mértékű 
befolyást biztosít; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni 
részesedését egybe kell számítani, vagy 

db) az olyan helyzet, amely a jelentkező/résztvevő gazdasági 
szereplőben 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 
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Fogalom Meghatározás 

e) „egy tulajdonosi kör” 

egy tulajdonosi körbe tartoznak azok a jelentkezők/résztvevők, 

amelyek 

ea) egymásban befolyásoló részesedéssel rendelkeznek vagy 
egyik a másikban befolyásoló részesedéssel rendelkezik, 
továbbá, amelyekben ugyanaz a harmadik fél gazdasági 
szereplő rendelkezik befolyásoló részesedéssel, vagy 

eb) irányítási viszonyban állnak egymással vagy az árverési 
eljárásban részt nem vevő, ugyanazon harmadik fél gazdasági 
szereplő irányítása alatt állnak 

f) „elvi felhasználói blokk”  a részvevő által elnyert alapblokkokból képzett, frekvenciában 
egybefüggő frekvenciablokk, melynek frekvenciasávon belüli helye 

nem meghatározott 

g) „gazdasági szereplő” 
bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, személyes joga szerint jogképes 
szervezet, nyilvántartásba vett egyéb szervezet, egyéni cég, 

egyéni vállalkozó 

h) „irányítási viszony vagy 
irányítás” 

ha egy gazdasági szereplő, vagy több gazdasági szereplő közösen 

ha) a másik gazdasági szereplő többségi szavazati jogot biztosító 
üzletrészeivel, részvényeivel, illetőleg a szavazati jogok több 
mint ötven százalékával rendelkezik, vagy 

hb) jogosult a másik gazdasági szereplő vezető tisztségviselői 
többségének kijelölésére, megválasztására vagy 
visszahívására, vagy 

hc) szerződés alapján jogosult a másik gazdasági szereplő 
döntéseinek meghatározó befolyásolására, vagy 

hd) a másik gazdasági szereplő döntéseinek meghatározó 
befolyásolására ténylegesen képessé válik, vagy 

he) közvetett irányítási joggal rendelkezik a másik gazdasági 
szereplő felett 
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Fogalom Meghatározás 

i) „közvetett irányítási jog” 

közvetett irányítási joggal rendelkezik a gazdasági szereplő azon 

gazdasági szereplő felett, amelyet 

ia) az általa közvetlenül irányított gazdasági szereplő – vele 
együtt vagy önállóan – közvetlenül irányít, vagy 

ib) az általa közvetlenül irányított gazdasági szereplők közösen 
közvetlenül irányítanak, vagy 

ic) az általa az ia) vagy ib) pont szerint közvetetten irányított 
gazdasági szereplők irányítanak a ha)–he) pontok vagy az ia), 
illetve az ib) pontok szerint, vagy 

id) az általa az ia)–ic) pont szerint közvetetten irányított 
gazdasági szereplők irányítanak az ia)–ic) pont szerint 

j) „licit”  

a jelentkező által az Árverésre való jelentkezés részeként a 2.2. 
pontban meghatározott valamely alapblokk frekvenciahasználati 

jogosultságának megszerzésére az Ajánlati Lapon megajánlott ár 
vagy a résztvevő által a 4.1. pont szerinti viszontajánlattétel 

keretében megajánlott ár 

1.2. Jogszabályi háttér, az árverési eljárást szabályozó 
dokumentumok 

Az árverési eljárásra a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat 

szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) szabályai alkalmazandók. 

Az árverési eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Kiíró hatósági hatáskörébe tartozik. Az 

árverési 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. 

Az árverési eljárás részletes szabályait az Ápszr. 3. § (3) bekezdése alapján a Dokumentáció határozza 

meg. 

A Dokumentáció az árverési eljárás során felmerült kérdésekben kötelezően alkalmazandó. 

1.3. Kapcsolattartás, értesítések 

A jelentkező köteles megadni az Árverésre való jelentkezés (a továbbiakban: Jelentkezés) benyújtása 

során az árverési eljárásban történő teljes körű képviseletére jogosult (a továbbiakban: képviselő) nevét, 
személyazonosító adatait, elérhetőségét (telefonszám, magyarországi levelezési cím vagy a Ket. szerinti 

kézbesítési meghatalmazott neve, elérhetősége). A jelentkező köteles megadni továbbá a 
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kapcsolattartásra feljogosított képviselő (a továbbiakban: kapcsolattartó) nevét, személyazonosító adatait 

és elérhetőségét (telefonszámát, magyarországi levelezési címét vagy a Ket. szerinti kézbesítési 

meghatalmazott nevét, személyazonosító adatait és elérhetőségét, valamint telefax számát és e-mail 

címét, amennyiben a jelentkező hozzájárul a telefax, illetve az e-mail útján történő kapcsolattartási 

formához).  

A 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 

kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 

A kapcsolattartóval közöltek a jelentkező/részvevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. 

A Kiíró az árverési eljárás során a kapcsolattartó megjelölt magyarországi postacímére vagy a Ket. 

szerinti kézbesítési meghatalmazott részére kézbesíti postai úton, személyesen átadott irat útján vagy a 

Kiíró kézbesítője útján az árverési eljárással összefüggő valamennyi iratot, dokumentumot. Az árverési 

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 Jelentkezésben, valamint az árverési eljárás során bármikor telefaxszámot megad, 
és az eljárás során írásban tett 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 részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő a sikeres elküldés 

visszaigazolásának pillanatában. 

A Kiíró a postai úton (vagy a személyesen átadott irat útján vagy a Kiíró kézbesítője útján) 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 úton vagy a személyesen átadott irat útján vagy a Kiíró 

kézbesítője útján és/vagy telefaxon küldött értesítés bír joghatással. 

A Kiíró részére az árverési eljárás folyamán megküldendő valamennyi nyilatkozatot, dokumentumot és az 

árverési 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.  

Az árverési 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, az árverési 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 
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a Kiíró lentiekben megjelölt e-mail címére e-mail útján is megküldhetők azzal, hogy a telefax útján, az e-

mail útján 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.  

Az árverési eljárás során – amennyiben a Dokumentáció másként nem rendelkezik – a Kiíró részére a 

jelen pontban előírt módon benyújtott vagy 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. 

A Kiíró elérhetősége:  

 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 
 Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23–25. 
 Postacím: 1376 Budapest, Pf. 997.  
 Telefon: (+36 1) 468 0579 
 Telefax: (+36 1) 468 0682 
 E-mail: 3500MHz@nmhh.hu 
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2. Általános rendelkezések 

2.1. Az Árverés célja 

A digitális ökoszisztéma fejlődésének egyik motorja az infrastrukturális fejlődés, melynek egyik 
lehetséges és napjainkban egyre jelentősebb eszköze a vezeték nélküli hálózatok építése, fejlesztése. A 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a frekvenciavagyon felelős 
gazdálkodójaként gondoskodik a rendelkezésre álló rádióspektrum hatékony használatának feltételeiről, 

így a még nem hasznosított rádióspektrum értékesítésével növeli azt a frekvenciamennyiséget, mellyel a 

szélessávú adatátviteli szolgáltatások a legújabb technológiai fejlesztéseknek köszönhetően 

megvalósíthatóak.  

A Hatóság a meglevő használat figyelembe vétele mellett a lejáró engedélyek érvényességi idejére 

tekintettel gondoskodik a frekvenciavagyon újrahasznosításáról is.  

A szélessávú szolgáltatások iránt nagymértékben megnövekedett fogyasztói igényre tekintettel a 

szélessávú szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő, jelenleg nem vagy más célra használt frekvenciasávok 
hasznosítása kiemelten fontos közérdekű cél. A 3400–3800 MHz frekvenciasáv használatával lehetőség 

nyílik nagy sűrűségű és nagy sebességű, vezeték nélküli széles sávú hálózatok telepítésére, melyeken 
innovatív elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása valósulhat meg a végfelhasználók számára. A 

3400–3800 MHz frekvenciasáv illeszkedik az ún. „mobil sávok” sorába olyan módon, hogy a meglévő 

„mobil sávok” bővítő sávja lehet, de akár azoktól függetlenül is használható, és az 5G rendszerek 

spektrumszükségletét is támogathatja. 

A 3400–3600 MHz frekvenciasávban 2016 júliusáig három szolgáltató rendelkezik frekvenciahasználati 

jogosultsággal. A jelen árverési eljárásban kialakított rugalmas, harmonizált szabályok lehetővé teszik 
ezen frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezők számára is, hogy jelen Árverésen 

frekvenciahasználati jogosultságot szerezzenek és ilyen módon a meglevő rendszereket tovább 

üzemeltethessék.  

A jelen árverési eljárás megindításáig nem használt 3600–3800 MHz frekvenciasávot a Kiíró a nemzeti 
frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) 

NMHH rendeletben (a továbbiakban: NFFF) meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően 

hasznosítja.  

Emellett az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 

243/2012/EU parlamenti és tanácsi határozat előírta, hogy piaci igény megléte esetén a 3400–3800 MHz 

frekvenciasávot elérhetővé kell tenni vezeték nélküli szélessávú rendszerek részére, melyen olyan 
szolgáltatást lehet nyújtani, amely nagy adatátviteli sebességet biztosít az előfizetők (lakosság) számára. 

A Kiíró a jelen árverési eljárásban e szempontoknak, céloknak megfelelően határozta meg a 

frekvenciasávok felhasználási feltételeit, így a jelen árverési eljárás az európai uniós előírásoknak való 
megfelelést is szolgálja.  
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2.2. Az Árverés tárgya 

Jelen árverési eljárás tárgyát képezik az NFFF-ben meghatározott 

a) 16 (tizenhat) db 2*5 MHz-es anonim FDD alapblokkból a 3410-3590 MHz frekvenciatartományban 
(a továbbiakban: 3400–3600 MHz frekvenciasáv), és 

b) 40 (negyven) db 5 MHz-es anonim TDD alapblokkból a 3600–3800 MHz frekvenciatartományban 
(a továbbiakban: 3600–3800 MHz frekvenciasáv) 

a 4.2.1. pontban foglaltak alapján képzett felhasználói blokkok frekvenciahasználati jogosultsága. 

2.2.1 Az alapblokkok kikiáltási ára 

Alapblokk 

Kikiáltási ár összege (Ft) 

Számmal Betűvel 

1 db 2*5 MHz-es FDD alapblokk 108 000 001 száznyolcmillió-egy 

1db 5 MHz-es TDD alapblokk 54 000 001 ötvennégymillió-egy 

Az árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak, a fizetendő teljes árverési díj az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. §-a alapján – a jelen árverési eljárás közhatalmi tevékenységi 
jellegére tekintettel – mentes az általános forgalmi adó-fizetési kötelezettség alól. 

2.2.2 Frekvenciahasználati jogosultság szerzését korlátozó szabályok 

Egy résztvevő vagy egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők a 3400–3600 MHz frekvenciasávban 

legalább 4 (négy), de legfeljebb 6 (hat) FDD alapblokk; a 3600–3800 MHz frekvenciasávban legalább 4 

(négy), de legfeljebb 20 (húsz) TDD alapblokk frekvenciahasználati jogosultságát szerezheti, szerezhetik 
meg. 

Egy résztvevő vagy egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők a 3400–3600 MHz és a 3600–3800 MHz 

frekvenciasávban együttesen legfeljebb 100 MHz frekvenciahasználati jogosultságát szerezheti, 

szerezhetik meg. 

2.2.3 Az Árverésen megszerzett frekvencia felhasználhatósága, az ezzel 
kapcsolatos kötelezettségek és a frekvenciahasználati jogosultság 
időtartama 

A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett gazdasági szereplő – az egyéb jogszabályi feltételek 

teljesítése esetén – a frekvenciahasználatra vonatkozó engedély alapján, az abban foglaltaknak 

megfelelően jogszerűen telepíthet és üzemeltethet elektronikus hírközlő hálózatot, melyet elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtására használhat.  
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Az árverésen elnyert felhasználói blokk használatához szükséges keretengedély iránti kérelmet a 

frekvenciahasználati jogosultság Ápszr. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megszerzését követő 2 (két) 

éven belül be kell nyújtani a Kiíróhoz, továbbá a felhasználói blokk elektronikus hírközlési szolgáltatás 

nyújtására történő használatát a frekvenciahasználati jogosultság Ápszr. 22. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti megszerzését követő 4 (négy) éven belül meg kell kezdeni. E kötelezettségek elmulasztása 

esetén a Kiíró az Eht.-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.  

Az árverési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog részben és egészben is 

átruházható, haszonbérbe adható; frekvencia vonatkozásában történő részbeni átruházás, haszonbérlet 
alapblokkonként történhet. Az árverési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog 

másodlagos kereskedelmére vonatkozó eljárási szabályokat a rádiófrekvenciák másodlagos 

kereskedelméről szóló 7/2013. (IX.19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: másodlagos kereskedelemre 
vonatkozó rendelet) tartalmazza.  

Az árverési eljárás tárgyát képező frekvenciasáv leírását és használatuk részletes feltételeit a 

Dokumentációban, így különösen annak az 1. mellékletében foglalt előírások, valamint a 

frekvenciahasználatra vonatkozó jogszabályok (különösen az NFFF) tartalmazzák. 

Az árverési eljárás eredményeképpen megszerezhető frekvenciákra vonatkozó frekvenciahasználati 
jogosultságok lejárati dátuma egységesen: 2034. június 15. 

2.2.3.1 Az Árverés tárgyát képező frekvenciasávok használatba vételének kezdő 
időpontja 

A felhasználói blokkok használatba vételéhez szükséges egyedi engedély kiadása iránti kérelem a 

frekvenciahasználati jogosultság Ápszr. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megszerzését követő naptól 

nyújtható be a Hatósághoz.  

A következő táblázat 1. oszlopa szerinti frekvenciasávok használata – a Hatóság által kiadott jogerős 

keretengedély alapján – legkorábban a 2. oszlop szerinti időponttól lehetséges: 

Frekvenciasávok 
Időpont, amely előtt nem használható 

a frekvenciasáv 

3410–3424 / 3510–3524 MHz 2016. 07. 10. 

3427,5–3441,5 / 3527,5–3541,5 MHz 2016. 07. 20. 

3445–3459 / 3545–3559 MHz 2016. 07. 26. 

3480–3494 / 3580–3594 MHz 2016. 07. 26. 
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2.3. A Hirdetmény közzététele 

Az árverési eljárás hivatalból indul a Hirdetménynek a Kiíró honlapján történő közzétételének (és 

hirdetőtábláján történő kifüggesztésének) napján, 2016. április 11. napján. 

2.4. A Dokumentáció beszerzése 

A Dokumentáció a Kiíró honlapján (http://nmhh.hu/) bárki számára megtekinthető.  

A Dokumentáció a Kiíró honlapjáról (www.nmhh.hu) elektronikus formában ingyenesen letölthető, a 
Dokumentáció ilyen módon történő megszerzése (letöltése) azonban nem jogosít fel az árverési 

eljárásban jelentkezőként való részvételre.  

Az árverési eljárásra való jelentkezés feltétele a Dokumentáció megvásárlása. A Dokumentáció 

megvásárlására a Hirdetmény közzététele napjától kezdődően a jelentkezési határidő lejártáig, a 1015 

Budapest, Ostrom u. 23–25. szám alatt munkanapokon 9–12 óráig, a Dokumentáció díjának Kiíró részére 

történt átutalását követően van lehetőség. 

A Dokumentáció díját a Kiíró Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-00000017 

pénzforgalmi számlájára kell átutalni, az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy „3400–3800 
MHz dokumentáció díja”.  

A Dokumentáció díja 20 000 Ft + 27% ÁFA, tehát mindösszesen 25 400 Ft (azaz huszonötezer-négyszáz 

forint).  

Az átutalás tényét a Dokumentáció átvétele alkalmával igazolni kell, így különösen a számla 

megterhelését igazoló bankszámlakivonat, vagy banki átutalási bizonylat (ideértve az elektronikus banki 

átutalási bizonylat nyomtatott példányát) bemutatásával. A Kiíró a díj – a jelen pontban megjelölt 

pénzforgalmi számlán történő – jóváírását nyilvántartása alapján is ellenőrzi. 

A Dokumentációt megvásárló személy köteles személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal 

igazolni magát, valamint amennyiben valamely gazdasági szereplő – ide nem értve a természetes 
személyt, egyéni vállalkozót – képviseletében kívánja megvásárolni a Dokumentációt, úgy köteles a 

képviseletre (a Dokumentáció megvásárlására) jogosító cégszerűen aláírt meghatalmazás egy eredeti 
példányát a Kiíró részére átadni. A törvényes képviselő képviseleti jogosultságát 30 (harminc) napnál nem 

régebbi cégkivonattal, hatósági bizonyítvánnyal vagy a törvényes képviseleti jogosultságot hitelesen 

alátámasztó dokumentummal is igazolhatja.  

Amennyiben a Dokumentációt megvásárló személy természetes személy, egyéni vállalkozó 

képviseletében kívánja megvásárolni a Dokumentációt, úgy köteles a képviseletre (a Dokumentáció 

megvásárlására) való jogosultságát igazoló meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró részére átadni. 
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A Dokumentáció átadásáról a Kiíró jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv nem jelenti a 3.22. pont szerinti 

árverési nyilvántartásba vételt. 

A Dokumentáció megvásárlása során meg kell adni a számla kiállításához szükséges alábbi adatokat: 

 számlázási név, 
 számlázási cím, 
 adószám. 

2.5. Írásbeli kérdés 

A Kiíró a Dokumentációt megvásárlók részére kérdésfeltevési lehetőséget biztosít. 

A Dokumentációval kapcsolatban a jelentkezési határidő lejártát megelőző 10. (tizedik) napig a 

Dokumentációt megvásárlók által írásban feltett kérdésekre a Kiíró 8 (nyolc) napon belül válaszol úgy, 
hogy a válasz megadásától a jelentkezési határnap lejártáig még legalább 2 (kettő) nap álljon 

rendelkezésre. A Kiíró jogosult a kérdéseket összefoglalni és együttesen megválaszolni. A jelentkezési 

határnapot megelőzően a Dokumentációt megvásárlók által írásban feltett kérdéseket és a válaszokat a 

Kiíró a kérdést feltevő személyének megjelölése nélkül megküldi minden olyan személynek, aki vagy 

amely a Dokumentációt megvásárolta.  

Az arra jogosultak kérdéseiket az 1015 Budapest, Ostrom u. 23–25. címre vagy az 1376 Budapest, Pf. 
997. postacímre vagy telefax útján a (+36 1) 468 0682 telefaxszámra vagy a 3500MHz@nmhh.hu e-mail 

címre 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, sem a hatósági döntések 
tekintetében. 

2.6. Az árverési kiírás dokumentumainak módosítása 

A Kiíró az Ápszr. 6. §-a szerint jogosult az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől 

mentes eljárás elveit figyelembe véve módosítani a Hirdetményt és a Dokumentációt.  

A Hirdetmény és a Dokumentáció a jelentkezésre meghatározott határnapot megelőző 8. (nyolcadik) 

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 2.5. 

pont szerinti írásbeli kérdés alapján észleli, hogy a Dokumentáció pontosításra, kiegészítésre szorul.  

A Kiíró a Hirdetmény módosítását a Hirdetmény közzétételére irányadó szabályok szerint hozza 

nyilvánosságra. 

A Dokumentáció módosítását a Kiíró a hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és internetes honlapján teszi 

közzé, illetve a közzétételétől számított két napon belül a módosításról és annak pontos tartalmáról 
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értesíti azokat, akik a Dokumentációt megvásárolták. A közzététel időpontjának a Dokumentáció 

módosításának a Kiíró honlapján történő közzétételének napja számít. 

A Hirdetmény és a Dokumentáció módosítása annak közzétételével lép hatályba. 

2.7. Az árverési kiírás dokumentumainak hierarchiája 

Az árverési kiírás magában foglalja az árverési kiírás tárgyában közzétett Hirdetményt, az árverési 

kiírás feltételeit és rendelkezéseit részletesen ismertető jelen Dokumentációt (annak mellékleteivel együtt) 

és a Dokumentáció, valamint a Hirdetmény esetleges módosítását.  

Amennyiben az árverési 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. Az árverési eljárás részletes szabályai 

3.1 Az árverési eljárás alapelvei 

A Kiíró az árverési 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 szempontját is figyelembe véve az árverési eljárást úgy folytatja le, hogy az 
a lehető leggyorsabban, a jogszabályok által előírt határidők betartásával, eredményesen lebonyolítható 

legyen. 

A jelentkezők/résztvevők az árverési 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, az árverési 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) az Árverés szempontjából lényeges tényt elhallgatnak. A 

jelentkező/résztvevő felel az árverési 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 3.18. pontban foglalt jogkövetkezményt alkalmazhatja. 
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3.2 Az eljárás nyelve 

Az árverési eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az Árverés, valamint az Árveréssel kapcsolatos, a 

jelentkezők/résztvevők és a Kiíró között mindennemű kapcsolattartás nyelve a magyar. A Kiíró által 

esetlegesen idegen nyelven hozzáférhetővé tett dokumentumok csak tájékoztatási célt szolgálnak.  

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. 

A külföldön kiállított közokiratot, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb 
közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokiratot szükség esetén felülhitelesítéssel kell 

benyújtani.  

A külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb 

közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat – hacsak az ügyfajtára vonatkozó 

jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a 

magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban 

működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.  

Ha a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb 

közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat magyar külképviseleti hatóság általi 

diplomáciai felülhitelesítése nemzetközi szerződés vagy viszonossági gyakorlat miatt nem szükséges, 
minden érintett iratot külön-külön a felülhitelesítés hiányának jogszerűségét alátámasztó iratokkal, 

dokumentumokkal együtt kell benyújtani. A Kiíró a jelentkezőt/résztvevőt a jelen pontban foglaltaknak való 
megfelelőség bizonyítása érdekében további dokumentumok, igazolások, nyilatkozatok benyújtására, 

hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre kötelezheti.   

3.3 A törvény által védett titok és a személyes adatok védelme 

Az árverési eljárás 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 hírközlés-politikai vagy hírközlési piaci versennyel összefüggő 

szempontra hivatkozással azokat az adatokat, amelyeknek zárt kezelését szükségesnek tartja. Ebben az 

esetben a jelentkező/részvevő köteles olyan iratváltozatot is készíteni, amely az előbbiekben 

meghatározott adatokat nem tartalmazza (Jelentkezés esetében: 3.11. pont, Titokmentes részvételi 

jelentkezés). 

Az árverési eljárás során a jelentkező/résztvevő által a Kiíró részére átadott adat, dokumentum, 
információ, közlés kizárólag az adott jelentkező/résztvevő által, a vonatkozó jogszabályoknak, különösen 

az Eht. 33. § (2) bekezdésének megfelelően történt minősítése esetén kezelhető zártan. Nem minősíthető 
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törvény által védett titoknak vagy egyéb okból zártan kezelendő adatnak az Ajánlati Lap, annak tartalmát a 

Kiíró az árverési eljárás lefolytatásához és a jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges mértékben 

teheti megismerhetővé.  

A Jelentkezés benyújtása során a jelentkező köteles külön írásos visszavonhatatlan és további feltételt 

nem támasztó nyilatkozatot tenni arról, hogy tudomásul veszi, hogy a hatósági eljárás érdemi lezárásáig 

az iratokba való betekintés során nem ismerheti meg más jelentkező/résztvevő Ajánlatát, továbbá más 
jelentkező/résztvevő Ajánlatának bontásáról és tartalmáról szóló közjegyzői jegyzőkönyvet. 

Az árverési eljárást lezáró érdemi döntés és annak esetleges mellékletei a hatályos jogszabályok által 

meghatározott mértékben megismerhetőek, illetve a Kiíró köteles azt közzétenni. Valamely adat zártan 

kezelendő adatként történő – jelentkező/résztvevő általi – megjelölése nem korlátozza a Kiírót abban, 
hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a nyilvánosságra hozatali kötelezettségét teljesítse a zártan 

kezelendő adatok védelmének megfelelő garantálásával. 

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 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 az 

Árveréssel kapcsolatban, a jogszabályban, Dokumentációban foglalt kötelezettségeik teljesítése céljából 

használhatják fel, továbbá hozhatják harmadik személy tudomására, amelynek során különös tekintettel 
kell lenni az Árverés tisztaságára vonatkozó jelen pontban, és a Dokumentáció 3.1. és 3.5. pontjaiban 

foglalt szabályokra. 

A jelentkezők/résztvevők kötelesek alkalmazottaikat, munkatársaikat, megbízottaikat, teljesítési 

segédeiket és minden egyéb, az Árveréssel 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 a közérdekű adatok nyilvánossága vonatkozásában tett 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.  
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3.4 Szerzői jogok 

A jelentkező/résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott teljes Jelentkezés, valamint a 

Kiíróhoz az Árveréssel 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 az árverési eljárással összefüggő célból történő felhasználására, így különösen azok 
nyomtatott vagy elektronikus úton történő többszörözésére, a Kiíró által az Árverésről 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.  

3.5 A jelentkező, valamint a résztvevő Árveréssel kapcsolatos 
felelőssége 

A Jelentkezés során a jelentkező köteles külön írásos dokumentumban nyilatkozni arról, hogy a 

Dokumentációban és a Hirdetményben foglaltakat magára nézve visszavonhatatlanul, fenntartás és 

korlátozás nélkül kötelezőnek ismeri el. 

A jelentkező maga köteles a Dokumentáció, beleértve az 1. és a 2. mellékletben rögzített műszaki 
feltételek és specifikációk 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 árverési nyilvántartásba, vagy a 
Jelentkezés, illetve az Ajánlat 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 az Árverés 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 az Árveréssel kapcsolatban felmerült költségei megtérítését az 
Árverés eredményétől függetlenül semmilyen jogcímen nem követelheti a Kiírótól, annak megbízottjától, 

közreműködőjétől, valamint más állami vagy közigazgatási szervtől, illetve hatóságtól.  

A jelentkezők/résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely bármilyen módon 

alkalmas az Árverés végeredményének, az Árverés más jelentkezői/résztvevői döntésének 

tisztességtelen befolyásolására, így különösen kötelesek tartózkodni a tiltott összejátszás bármilyen 

formájától és bármilyen – különösen nyilvános (sajtóban, elektronikus médiában, internetes honlapon 
vagy fórumokon közzétett) – olyan kijelentéstől, nyilatkozattól, utalástól, amely (a) a megszerezhető 

frekvenciahasználati jogosultság értékére; (b) az Árverésen való részvétel feltételeire, illetve a 
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Jelentkezés tartalmára; (c) a megszerzett 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 az Árverés 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 nem érintik a GVH arra vonatkozó hatáskörét, 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 megszerzésére a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a szerinti jogellenes megállapodás 

(kartellmegállapodás) alapján került sor, vagy (b) az Árverés eredményes lezárását követően jogerős 

hatósági vagy bírósági döntés alapján megállapítást nyer, hogy a résztvevő olyan kartellmegállapodást 

kötött, amely az Árverésen való részvételét is befolyásolta, a Kiíró a kartellmegállapodással érintett 

frekvenciahasználati jogosultságot visszavonja. A jogosult frekvenciahasználati jogosultsága azonnali 

hatállyal, automatikusan megszűnik az azonnali hatályú visszavonást tartalmazó határozat jogerőre 
emelkedésének és végrehajthatóvá válásának napján.  

3.6 Árverési bizottság  

A Kiíró az Ápszr. 15. § (1) bekezdése szerint árverési bizottságot az árverési eljárásban nem hoz létre.  

3.7 Az árverési feltételeknek való megfelelés 

A jelentkező/résztvevő saját Jelentkezése benyújtásától kezdődően köteles megfelelni – az árverési 

eljárás teljes hátralévő időtartama alatt – a részvételi feltételeknek és a Dokumentációban meghatározott 

alaki és tartalmi érvényességi feltételeknek.  

Amennyiben a jelentkező/résztvevő bármely oknál fogva, az árverési eljárás időtartama alatt bármikor 

nem felel meg a részvételi feltételek bármelyikének, köteles a Kiírót e tényről haladéktalanul értesíteni.  

3.8 A Jelentkezés benyújtásának módja, helye és ideje 

A Jelentkezés benyújtására kizárólag a jelentkező erre feljogosított képviselője vagy meghatalmazottja 

jogosult, természetes személy, egyéni vállalkozó jelentkező személyesen is benyújthatja a Jelentkezést.  

A Jelentkezést benyújtó személy köteles személyazonosság igazolására szolgáló okmánnyal igazolni 

magát, valamint amennyiben valamely gazdasági szereplő – ide nem értve a természetes személyt, 

egyéni vállalkozót – képviseletében kíván Jelentkezést benyújtani, úgy köteles a képviseletre (a 

Jelentkezés benyújtására) jogosító cégszerűen aláírt meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró 
részére átadni. A Jelentkezést benyújtó személy törvényes képviselője képviseleti jogosultságát 30 

(harminc) napnál nem régebbi cégkivonattal, hatósági bizonyítvánnyal vagy a törvényes képviseleti 
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jogosultságot hitelesen alátámasztó dokumentummal is igazolhatja. Amennyiben a képviselő természetes 

személy vagy egyéni vállalkozó képviseletében kíván Jelentkezést benyújtani, úgy köteles a képviseletre 

(a Jelentkezés benyújtására) való jogosultságát igazoló meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró 

részére átadni. 

A Jelentkezést egy példányban, zárt csomagolásban, papír alapon kell benyújtani. Amennyiben a 

Jelentkezés a 3.3. pont szerinti zártan kezelendő adatot is tartalmaz, a Jelentkezéssel együtt a részvételi 
jelentkezés 3.11. pont szerinti titokmentes változatát is be kell benyújtani.  

A Jelentkezésnek tartalmaznia kell a 3.12. pontban meghatározott valamennyi dokumentumot, 

nyilatkozatot, okiratot, igazolást, továbbá minden, a Dokumentációban és az Ápszr.-ben meghatározott 

tartalmi elemet, az előírt formában és példányszámban.  

A jelentkezők a Jelentkezést – a Dokumentációban részletezett alaki és tartalmi követelmények 

figyelembevételével – a Kiíró alábbi címén nyújthatják be 2016. május 2. napján 13–16 óráig: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

Cím: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. 

A Jelentkezés benyújtásakor az adott jelentkező legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja lehet 
jelen. Minden jelentkező csak a saját Jelentkezése benyújtásánál lehet jelen. 

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.  

A Kiíró a Jelentkezés átvétele során az átvétel pontos dátumát, időpontját rávezeti a zárt csomagra, – 

amennyiben azon nem szerepel – feltünteti a jelentkező nevét és az Árverés tárgyát („3400–3800 MHz 

frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságok”), egyúttal elismervényt állít ki a Jelentkezés átvételéről. 

A Jelentkezés benyújtásának körülményeit a Jelentkezés benyújtásakor jelen lévő közjegyző tanúsítja, és 

erről okiratot készít.  

A Kiíró a Jelentkezés átvétele időpontjában értesíti a jelentkezőt a Jelentkezése – 3.19. pont szerinti – 
bontásának időpontjáról. 

3.9 Személyi (részvételi) követelmények 

3.9.1 Az árverési eljárásban konzorcium nem vehet részt.  
3.9.2 Az árverési eljáráson azok a gazdasági szereplők vehetnek részt, 

a) amelyek, illetve akik megfelelnek az Ápszr. 9. §-ában foglaltaknak; 
b) amelyeknek, illetve akiknek nincs 60 (hatvan) napnál régebben lejárt vám-, 

társadalombiztosítási járulék- vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott 
adófizetési kötelezettségük; 

c) amelyeknek, illetve akiknek nincs a Kiíróval szemben 30 (harminc) napnál 
régebben lejárt határidejű frekvenciadíj-fizetési kötelezettségük (a Kiíró saját 
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nyilvántartása alapján ellenőrzi a frekvenciadíj-fizetési kötelezettség fennállását, 
a jelentkezőnek nem kell erre vonatkozó igazolást benyújtania);  

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

e) amelyeknek a tevékenységét nem függesztették fel; 
f) akik (természetes személy, egyéni vállalkozó) nem a Kiíró olyan (jelenlegi vagy 

volt) köztisztviselői, munkavállalói vagy tanácsadói, megbízottjai, akik a 
Dokumentáció elkészítésében részt vettek, vagy ilyen személyek közeli 
hozzátartozói;  

g) amelyeknek vezető tisztségviselői vagy legalább 25 (huszonöt) százalékos 
részesedéssel rendelkező tulajdonosai között nincs olyan személy, aki a Kiíró 
olyan (jelenlegi vagy volt) köztisztviselője, munkavállalója, tanácsadója, 
megbízottja, aki a Dokumentáció elkészítésében részt vett, vagy ilyen személy 
közeli hozzátartozója; 

h) akik (természetes személy, egyéni vállalkozó) nem minősülnek az alábbi 
bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletűnek: 

ha) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 
1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet 
tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági 
bűncselekmény, 

hb) hb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. 
fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. 
fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni 
bűncselekmény, XXXIX. fejezetében meghatározott költségvetést 
károsító bűncselekmény, XL. fejezetében meghatározott pénzmosás, 
XLI. fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmény, XLII. fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és 
a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. 
fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer 
elleni bűncselekmény; valamint 

i) amelyeknek vezető tisztségviselői vagy legalább 25 (huszonöt) százalékos 
részesedéssel rendelkező tulajdonosai között nincs olyan személy, aki a ha) és 
hb) pontban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű, 
vagy a gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség 
betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve nem olyan 
szervezet, amelynek a tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi. CIV. törvény 5. § (1)-(2) bekezdése 
alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta. 

3.9.3 Az Árverésen nem vehetnek részt olyan személyek, amelyek nem minősülnek a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: nemzeti vagyonról szóló 
törvény) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.  

3.9.4 A jelentkező/résztvevő személyében a saját jelentkezése benyújtásától – a Jelentkezés 
alaki érvényességét érintő – változtatás, változás, jogutódlás nem engedélyezett az 
árverési eljárás alatt. 

3.9.5 Az Árverésen csak azok a személyek/szervezetek vehetnek részt, amelyek, illetve akik a 
Dokumentációt a Hirdetményben és a Dokumentáció 2.4. pontjában meghatározott 
módon beszerezték, és a részvételi díjat a 3.13. pont szerint befizették.  
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3.10 A Jelentkezés alaki (formai) kellékei, alaki érvényességi 
követelményei 

3.10.1 A Jelentkezésnek tartalmaznia kell: 
a) a 3.12. a)–g) és i)–j) pontokban meghatározott dokumentumokat (a továbbiakban 

együtt: részvételi jelentkezés), valamint  
b) b) a zárt borítékban elhelyezett Ajánlatot (a jelentkező által kitöltött Ajánlati Lapot és a 

3.15. pont szerinti teljesítési biztosítékot). 
3.10.2 Az Ajánlatot tartalmazó zárt borítékon szerepelnie kell az „Ajánlat” feliratnak.  
3.10.3 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. 

3.10.4 A Jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. A fordításra és a felülhitelesítésre 
vonatkozó szabályokat a 3.2. pont tartalmazza. 

3.10.5 A részvételi jelentkezéshez csatolt nyilatkozatokat és az Ajánlati Lapot cégszerű 
aláírással kell ellátni, vagy a jelentkező képviselőjének alá kell írnia. A részvételi 
jelentkezéshez csatolt nyilatkozatok összevonva is benyújthatók. 

3.11 Titokmentes részvételi jelentkezés 

Amennyiben a részvételi jelentkezés a 3.3. pont szerinti zártan kezelendő adatot is tartalmaz, a 

jelentkező köteles a Jelentkezésével egyidejűleg, de attól elkülönült, zárt csomagolásban, zártan 
kezelendő adatot nem tartalmazó titokmentes részvételi jelentkezést is benyújtani. 

A titokmentes részvételi jelentkezés részeként a részvételi jelentkezésnél benyújtott iratok, 

dokumentumok másolatai is benyújthatók. 

A titokmentes részvételi jelentkezést annak csomagolásán a jelentkezőnek „titokmentes” felirattal kell 

ellátnia. 

A titokmentes részvételi jelentkezés benyújtására, Kiíró általi átvételére a Dokumentáció 3.8. pontjában 
foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

Amennyiben a részvételi jelentkezés titokmentes és nem titokmentes példánya között eltérés áll fenn, a 
zártan kezelendő adatokat is tartalmazó példány az irányadó. 

3.12 A Jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok 

Az Árverésre való jelentkezés érdekében a jelentkező az alábbi okiratokat köteles a 3.10. pontban 
szereplő alaki (formai) követelmények betartása mellett benyújtani. A nyilatkozatok összevonva is 

benyújthatók. 

a) A jelentkezőnek az Árverésen való részvételére vonatkozó szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát, amely tartalmazza azt is, hogy a jelentkező az Ápszr.-ben, a Dokumentációban és a 
Hirdetményben foglaltakat magára nézve visszavonhatatlanul, jogfenntartás és korlátozás nélkül 
kötelezőnek ismeri el. 
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b) A jelentkező azonosítására alkalmas következő dokumentumok valamelyikét: 
 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, hatósági bizonyítványt 
vagy egyéb, a nyilvántartásba vételt hitelesen igazoló dokumentumot, valamint az árverési 
eljárás megindítása napján hatályos, 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 hiteles másolati példányát; 

 egyéni vállalkozó jelentkezése esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásban történő 
szereplés igazolását (egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata vagy hatósági 
bizonyítvány), egyéni cég jelentkezése esetén az alapító okiratot és a cégbejegyző végzés 
közjegyző által hitelesített másolatát. 

c) A jelentkező tulajdonosi összetételét bemutató dokumentumokat (például alapító okirat, társasági 
szerződés, alapszabály, részvénykönyv, cégkivonat, cégbizonyítvány), valamint az annak 
megállapításához szükséges dokumentumokat, iratokat, adatokat, hogy mely gazdasági 
szereplők rendelkeznek a jelentkező gazdasági szereplőben befolyásoló részesedéssel és a 
jelentkező mely gazdasági szereplőben rendelkezik befolyásoló részesedéssel, valamint hogy a 
jelentkező mely gazdasági szereplőkkel áll irányítási viszonyban.  

d) A 3.9.3. pontban foglaltaknak való megfelelőség körében a jelentkezőnek elegendő arra 
vonatkozó nyilatkozatot benyújtania, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A Kiíró – amennyiben a 3.9.3. pontban 
foglaltaknak való megfelelőség tekintetében a jelentkező nyilatkozatában foglaltaktól való eltérés 
gyanúja merül fel – a jelentkezőt a 3.9.3. pontban foglaltaknak való megfelelőség bizonyítása 
érdekében további dokumentumok, igazolások, nyilatkozatok benyújtására, hiánypótlásra vagy 
nyilatkozattételre kötelezheti.  

e) A jelentkezőnek az árverési eljárásban történő teljes körű képviseletére jogosultak 1.3. pontja 
szerinti adatait, valamint a képviseleti jog igazolására alkalmas dokumentumot – amennyiben az 
közhiteles nyilvántartásból nem szerezhető be – továbbá a kapcsolattartó 1.3. pontja szerinti 
adatait. Kézbesítési meghatalmazott megjelölése esetén a jelentkezőnek csatolnia kell a 
kézbesítési meghatalmazást is. 

f) A jelentkező vonatkozásában a 3.9.2. pontban foglalt nyilatkozatokat, valamint a 3.9.2. pont 
szerinti részvételi feltételeket alátámasztó – 30 (harminc) napnál nem régebbi – alábbi 
igazolásokat, dokumentumokat, nyilatkozatokat:  
 fa) Az adóhatóság 3.9.2. b) pontban foglaltaknak való megfelelést tanúsító igazolását, vagy 

köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szereplésre való utalást. (Nem magyar 
állampolgár, illetve külföldön nyilvántartásba vett jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező egyéb jogalany, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet – nem magyar 
jelentkező – esetén a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának igazolását a 3.9.2. b) 
pontban foglalt feltétel teljesüléséről. Amennyiben az illetékes hatóság nem bocsát ki a 3.9.2. 
b) pont szerinti feltétel teljesüléséről szóló igazolást, a jelentkezőnek a feltétel teljesítéséről 
szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát. Ezen igazolást vagy nyilatkozatot a 3.2. pont 
szerint felülhitesítve kell benyújtani, kivéve, ha a jelentkező a 3.2. pontban foglaltak alapján 
bizonyítja, hogy a felülhitelesítés nem szükséges.) 

 fb)  Igazolást arról, hogy a jelentkező nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás 
hatálya alatt, és nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező nem hozott határozatot a 
felszámolásról, illetve végelszámolásról, valamint nem áll a szervezet megszüntetésére 
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irányuló egyéb eljárás hatálya alatt. (Külföldön nyilvántartásba vett jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalany, vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet – nem magyar jelentkező – esetén a letelepedése szerinti ország illetékes 
hatóságának igazolását arról, hogy a jelentkező nem áll csőd-, felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás hatálya alatt. Amennyiben az illetékes hatóság nem bocsát ki a jelen 
pont szerintiekről szóló igazolást, a jelentkezőnek a feltétel teljesítéséről szóló, közjegyző által 
hitelesített nyilatkozatát. Ezen igazolást vagy nyilatkozatot a 3.2. pont szerint felülhitesítve kell 
benyújtani, kivéve, ha a jelentkező a 3.2. pontban foglaltak alapján bizonyítja, hogy a 
felülhitelesítés nem szükséges.) 

 fc) Természetes személy jelentkező esetében arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy nem áll 
fenn vele szemben a 3.9.2. f) pontjában és 3.9.2. h) pontjában foglalt részvételt kizáró feltétel. 

 fd) Nem természetes személy jelentkező esetében arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy nem áll 
fenn vele szemben a 3.9.2. e), g) és i) pontjában foglalt részvételt kizáró feltétel. 

g) A részvételi jelentkezés részeként a 3.14. pont szerinti követelményeknek megfelelő eljárási 
biztosítékot. 

h) Az Ajánlat részeként az Ajánlati Lapot, valamint a 3.15. pont szerinti követelményeknek megfelelő 
teljesítési biztosítékot. 

i) A jelentkező visszavonhatatlan és feltételt nem támasztó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a 
jelentkező tudomásul veszi, hogy a hatósági eljárás lezárásáig az iratokba való betekintés során 
nem ismerheti meg más jelentkező/résztvevő Ajánlatát, továbbá más jelentkező/résztvevő 
Ajánlatának bontásáról és tartalmáról szóló közjegyzői jegyzőkönyvet. 

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 A részvételi díj és megfizetésének feltételei 

Az árverési eljárásra jelentkező 10 000 000 Ft + 27% ÁFA, tehát mindösszesen 12 700 000 Ft (azaz 

tizenkétmillió-hétszázezer forint) 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 „3400–3800 MHz 
részvételi díj”. 

A Kiíró a részvételi díjat az Ápszr. 7. § (3) bekezdésében foglalt esetben fizeti vissza a résztvevők 

számára. 

3.14 Eljárási biztosíték 

A jelentkező 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 hitelintézet által vállalt garancia (a továbbiakban: bankgarancia) vagy óvadék formájában 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. 
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Az eljárási biztosíték a Kiíró által teljes összegben, illetve megfelelő összegben azonnal érvényesíthető, 

ha a jelentkező/résztvevő a 3.18. 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.  

A jelentkező/résztvevő az eljárási biztosíték teljes vagy részleges érvényesítése esetén az eljárási 

biztosítékot köteles a 3.14.1, illetve a 3.14.2 pont szerinti eredeti feltételekkel a teljes összegre megújítani, 
és a megújított eljárási biztosíték igazolását 5 (öt) napon belül a Kiírónak benyújtani.  

Az eljárási biztosítéknak 2016. július 30-ig kell érvényességgel bírnia. 

A Kiíró indokolt felhívására a jelentkező/résztvevő köteles a Kiíró által meghatározott időtartamig, de 

legfeljebb 2016. november 7-ig terjedő, a felhívásban foglaltaknak megfelelő, új vagy meghosszabbított 

időtartamra szóló eljárási biztosítékot benyújtani a felhívás kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül.  

Abban az esetben, ha az árverési eljárást lezáró határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték, a 

bírósági felülvizsgálatra, illetve az esetleges megismételt eljárásra vonatkozó időtartamra a résztvevők 
kötelesek a Kiíró felhívására a felhívás kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül az eljárási 

biztosítékot a felhívásban megjelölt időpontig meghosszabbítani, és a meghosszabbított időtartamra szóló 
biztosítékot a Kiíró részére megküldeni vagy új biztosítékot benyújtani. 

3.14.1 Óvadék 

Eljárási biztosítékként olyan óvadék fogadható el, amely 

A) óvadékot a jelentkező a jelen pontban foglaltaknak megfelelően ügyvédi letétbe helyezte, és a 
letéti szerződésben a letéteményes ügyvéd arra vállal kötelezettséget, hogy a Kiíró 
igénybejelentése alapján, az alapjogviszony vizsgálata nélkül – a banki forgalom szabályozására 
vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 (három) banki napon belül – az eljárási biztosíték 
rendelkezésére álló összege erejéig megfizeti a Kiíró részére az igénybejelentésben 
meghatározott összeget, 

B) óvadék kizárólagos jogosultja a Kiíró, és 
C) visszavonhatatlan vagy kizárólag a Kiíró jóváhagyásával visszavonható. 

Az ügyvédi letéti szerződést megkötő letéteményes ügyvéd nem állhat az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. 

törvény (a továbbiakban: Ütv.) 12/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kamarai tagság 
megszüntetésére irányuló eljárás alatt, és tevékenysége nem szünetelhet az Ütv. 12/A. § (1) bekezdés c) 

pontja szerint. 

A letéti szerződésnek az A)–C) pontban foglaltakon túl tartalmaznia kell legalább az alábbi tartalmi 

elemeket: 

a) a letéti szerződést, a jelentkezővel megkötő letéteményes ügyvéd személyazonosító adatait, 
elérhetőségét (telefonszám, telefax, e-mail, magyarországi levelezési cím); 
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b) a letevő nevét, címét, pénzforgalmi számlaszámát, adószámát; 
c) az óvadék összegét számmal és betűvel; 
d) az óvadék érvényességének kezdő és végső időpontját; 
e) azon visszavonhatatlan kötelezettségvállalást, mely szerint az ügyvéd a biztosíték teljes vagy 

részleges érvényesítése esetén a Kiíró által lehívott összeget a banki forgalom szabályozására 
vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 (három) banki napon belül átutalással megfizeti a 
Kiíró javára, valamint, hogy  

f) a Kiíró által a letéteményes ügyvédnek küldött igénybejelentés a Ptk. 5:138. § szerinti 
nyilatkozatnak minősül. 

3.14.2 Bankgarancia 

Biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely 

A) eredeti bankgarancia-nyilatkozat, amelyben a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal 
kötelezettséget, hogy a Kiíró igénybejelentése alapján, az alapjogviszony vizsgálata nélkül – a 
banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 (három) banki napon 
belül – teljesít, 

B) bankgarancia kizárólagos kedvezményezettje a Kiíró, és 
C) visszavonhatatlan vagy kizárólag a Kiíró jóváhagyásával visszavonható. 

A biztosítékot kiállító hitelintézetnek Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosultnak 

kell lennie. Nem fogadható el a bankgarancia, ha a bankgaranciát nyújtó hitelintézettel szemben az 
árverési eljárás megindítását megelőző egy éven belül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 189. §-a, illetve a helyébe lépő jogszabályi 
rendelkezés(ek) szerinti kivételes intézkedésre került sor. Amennyiben a hitelintézettel szemben az 

árverési eljárás időtartama alatt kerül sor kivételes intézkedésre, a jelentkező/résztvevő köteles a 

Dokumentációnak megfelelő eljárási biztosítékot benyújtani a Kiíró felhívására.  

A bankgaranciának tartalmazni kell 

a) a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát; 
b) a megbízó nevét, címét, pénzforgalmi számlaszámát, adószámát; 
c) a garancia összegét számmal és betűvel; 
d) a garancia érvényességének kezdő és végső időpontját; 
e) 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; és 

f) a garanciát vállaló hitelintézet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a Ptk. 6:436. §-ában foglaltakat 
nem alkalmazza. 

3.15 Teljesítési biztosíték 

A jelentkező köteles az Ápszr. vonatkozó rendelkezéseinek és a jelen pontnak megfelelően az Ajánlat 

részeként benyújtott Ajánlati Lapon tett licitek együttes értékével megegyező vagy azt meghaladó 
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összegű, a Kiíró javára szóló visszavonhatatlan vagy kizárólag a Kiíró jóváhagyásával visszavonható 

biztosítékként hitelintézet által vállalt garanciát az Ajánlata részeként benyújtani. 

Amennyiben a Dokumentáció szabályai szerint viszontajánlattételre kerül sor a résztvevő részéről, akkor a 

viszontajánlat keretében megtett licitek összegéhez igazodó új teljesítési biztosítékot nem kell benyújtani.  

Biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely megfelel a 3.14.2. A)–C) pontjaiban foglaltaknak. 

A biztosítékot kiállító hitelintézetnek Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosultnak 
kell lennie. Nem fogadható el a bankgarancia, ha a bankgaranciát nyújtó hitelintézettel szemben az 

árverési eljárás megindítását megelőző egy éven belül a Hpt. 189. §-a, illetve a helyébe lépő jogszabályi 

rendelkezés(ek) szerinti kivételes intézkedésre került sor. Amennyiben a hitelintézettel szemben a teljes 
árverési díj megfizetését megelőzően kerül sor kivételes intézkedésre, a jelentkező/résztvevő köteles a 

Dokumentációnak megfelelő teljesítési biztosítékot benyújtani a Kiíró felhívására. 

A bankgaranciának tartalmazni kell a 3.14.2. a)–f) pontjában foglaltakat. 

A teljesítési biztosítékot a jelentkező egy, a teljes összegre kiterjedő vagy a teljesítési biztosíték összegét 

együttesen elérő több biztosíték formájában is benyújthatja. 

A teljesítési biztosítéknak 2016. július 30-ig kell érvényességgel bírnia. 

A Kiíró indokolt felhívására a jelentkező/résztvevő köteles a Kiíró által meghatározott időtartamig, de 

legfeljebb 2016. november 7-ig terjedő, a felhívásban foglaltaknak megfelelő, új vagy meghosszabbított 
időtartamra szóló teljesítési biztosítékot benyújtani a felhívás kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon 

belül.  

Abban az esetben, ha az árverési eljárást lezáró határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték, a 

bírósági felülvizsgálat, illetve az esetleges megismételt eljárásra vonatkozó időtartamra a résztvevők 

kötelesek a Kiíró felhívására a felhívás kézhezvételétől számított 10 (tíz) 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.  

A biztosíték teljes, valamint megfelelő összege azonnal lehívható, amennyiben az árverési eljárás 

nyertese a teljes árverési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem vagy csak részben teljesíti.  

3.16 Az Ajánlat tartalmi követelményei 

A jelentkező a 3400–3600 MHz frekvenciasávban és a 3600–3800 MHz frekvenciasávban is tehet 

ajánlatot az Ajánlati Lap benyújtásával, amelynek tartalmaznia kell az egyes alapblokkokra megajánlott 
licitet.  
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A jelentkező az Ajánlathoz nem fűzhet feltételeket, korlátozásokat. 

Az Ajánlat részét képező teljesítési biztosítéknak meg kell felelnie a 3.15. pontban meghatározott 

érvényességi követelményeknek.  

Egy jelentkező vagy egy tulajdonosi körbe tartozó jelentkezők a 3400–3600 MHz és a 3600–3800 MHz 

frekvenciasávban együttesen 100 MHz-nyi mennyiségnél nagyobb mennyiségre is tehet/tehetnek liciteket, 
de azokat arra figyelemmel kell megtennie/megtenniük, hogy  

 a résztvevő vagy egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők 100 MHz feletti érvényes licitje/licitjei a 
2.2.2. pontban foglalt szerzési korlát miatt a 4.1. pontban foglalt értékelés alapján nem 
eredményezhetnek nyertességet; továbbá 

 a Kiíró először a 3400–3600 MHz-es alapblokkok vonatkozásában végzi el az érvényes licitek 
4.1.1. pontban foglaltak szerinti értékelését, majd ezt követően kerül sor a 3600–3800 MHz-es 
alapblokkokra tett érvényes licitek 4.1.2. pont szerinti értékelésére. 

3.17 A Jelentkezés módosításának, visszavonásának szabályai 

3.17.1 A jelentkező/résztvevő a részvételi jelentkezését nem módosíthatja és nem vonhatja vissza. 
A Kiíró hiánypótlási felhívása alapján történő irat, adat, dokumentum benyújtása nem minősül 
a részvételi jelentkezés módosításának. Amennyiben a jelentkező/résztvevő a részvételi 
jelentkezésének módosítására irányuló beadványt, iratot vagy egyéb dokumentumot – ide 
nem értve a hiánypótlási felhívás alapján benyújtott iratot – nyújt be a Kiírónak, a Kiíró ezen 
beadvány, irat vagy egyéb dokumentum tartalmát figyelmen kívül hagyva az eredeti 
részvételi jelentkezésben foglaltakat tekinti irányadónak. 

3.17.2 A jelentkező/résztvevő az Ajánlatát vagy annak részét (valamely alapblokkra tett licitet) nem 
módosíthatja és – a jelen pont szerinti eset kivételével – nem vonhatja vissza. A résztvevő a 
3.22. pont szerinti nyilvántartásba vétel napjától a nyilvántartásba vételt követő öt napig 
Ajánlatát vagy annak részét (valamely alapblokkra tett licitet) visszavonhatja.  

3.17.3 Valamely jelentkező/résztvevő 3.17.1.–3.17.2. pontokban foglalt valamely előírást sértő 
magatartása nem eredményezi másik jelentkező/résztvevő Jelentkezéséhez kötöttségének 
megszűnését. 

3.18 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 – így különösen, ha a jelentkező a 

3.17. pontban foglaltakat megsértve Jelentkezését, Ajánlatát vagy annak egy részét a 3.17.2. pontban 

foglalt határidőn túl visszavonja –, a jogsértővel szemben az Eht. 38. §-a szerinti eljárási bírságot szabhat 

ki végzésében, és az eljárási bírság meg nem fizetése esetén az eljárási biztosítékot részben vagy 

egészben érvényesítheti.  
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Az eljárási bírság kiszabása vagy az eljárási biztosíték érvényesítése nem érinti a Kiíró más 

jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó jogosultságát.  

A Kiíró az Eht. 38. §-a szerinti eljárási bírság kiszabása mellett a Jelentkezés alaki érvénytelensége 

jogkövetkezményét alkalmazza (vagyis a Jelentkezés a 3.21. pontban foglaltak szerint alaki 

érvénytelennek minősül), amennyiben: 

a) jogerős bírósági ítélet megállapítja vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya 
zárja ki, hogy a jelentkező/résztvevő vagy annak tisztségviselője, munkavállalója, alkalmazottja, 
megbízottja, szakértője bűncselekményt megvalósító magatartása által a Kiírót megtévesztette, 
és e magatartás a Kiíró megítélése szerint az árverési eljárás eredményét érdemben befolyásolja 
vagy erre alkalmas, vagy 

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

A Kiíró az Eht. 38. §-a szerinti eljárási bírság kiszabása mellett a Jelentkezés alaki érvénytelensége 

jogkövetkezményét alkalmazhatja, amennyiben a jelentkező/résztvevő a 3.1. pontban foglalt előírások, 

elvek közül az alábbiak valamelyikét megszegi: 

a) a jelentkező/résztvevő magatartása nem irányulhat a Kiíró megtévesztésére;  
b) a jelentkező/résztvevő nem nyújthat be olyan nyilatkozatot, dokumentumot (ideértve a 

Jelentkezést is), amelyben a jelentkező/résztvevő valótlan (téves, hamis) tényt állít vagy bármely 
nyilatkozatában, dokumentumában (ideértve a Jelentkezést is) az Árverés szempontjából 
lényeges tényt elhallgat. 

Amennyiben az eljárásjogi 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.  

3.19 A Jelentkezések bontása 

A Jelentkezések bontására a Kiíró által a Jelentkezés benyújtásakor közölt időpontban kerül sor. 

A Jelentkezések bontásának helye: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

1015 Budapest, Ostrom utca 23–25. 

A Jelentkezés bontásánál az adott jelentkező legfeljebb négy képviselője lehet jelen. Minden jelentkező 

csak a saját Jelentkezése bontásánál lehet jelen. 



 

 30 

A Jelentkezés bontásán részt vevő személyek kötelesek személyazonosságukat, az annak igazolására 

alkalmas okmánnyal igazolni. Amennyiben valamely gazdasági szereplő – ide nem értve a természetes 

személyt, egyéni vállalkozót – jelentkező képviseletében kívánnak részt venni a Jelentkezés bontásán, 

úgy kötelesek a képviseletre (a bontáson való részvételre) jogosító cégszerűen aláírt meghatalmazás egy 

eredeti példányát a Kiíró részére átadni. A jelentkező törvényes képviselője képviseleti jogosultságát 30 

(harminc) napnál nem régebbi cégkivonattal, hatósági bizonyítvánnyal vagy a törvényes képviseleti 

jogosultságot hitelesen alátámasztó dokumentummal is igazolhatja. Amennyiben a képviselő természetes 
személy vagy egyéni vállalkozó jelentkező képviseletében kíván a Jelentkezés bontásán részt venni, úgy 

köteles a képviseletre (a bontáson való részvételre) való jogosultságát igazoló meghatalmazás egy 
eredeti példányát a Kiíró részére átadni. 

A Kiíró a Jelentkezést közjegyző jelenlétében bontja fel. 

A Kiíró a Jelentkezés bontása során kizárólag a részvételi jelentkezést bontja fel, az Ajánlatot nem.  

A Kiíró a részvételi jelentkezés minden oldalát sorszámbélyegzővel folyamatos oldalszámozással látja el. 

A dokumentumokon, okiratokon, nyilatkozatokon egyébként esetlegesen már szereplő oldalszámozás 

nem érinti a Kiíró oldalszámozási kötelezettségét. A Kiíró a részvételi jelentkezés minden oldaláról a 

helyszínen tartós adathordozóra elektronikus másolatot készít három példányban, amelyeken a közjegyző 
rögzíti a jelentkező nevét, a jelentkezés tárgyát, a másolat készítésének helyét, idejét és sorszámát. Az 

elektronikus másolat egy példánya a jelentkezőt, egy példánya a Kiírót, egy példánya a közjegyzőt illeti. 

A részvételi jelentkezés, valamint a zárt borítékban elhelyezett Ajánlat elválaszthatatlanságát a közjegyző 

biztosítja. 

Amennyiben a jelentkező titokmentes részvételi jelentkezést is benyújtott, a Kiíró minden oldalát 

sorszámbélyegzővel folyamatos oldalszámozással látja el, annak minden oldaláról a Kiíró ugyancsak 

elektronikus másolatot készít három példányban a helyszínen, amelyen a közjegyző rögzíti a jelentkező 

nevét, a jelentkezés tárgyát, a másolat készítésének helyét és idejét, valamint sorszámát. A közjegyző a 

titokmentes részvételi jelentkezésen biztosítja annak sérülés nélküli megbonthatatlanságát. Az 

elektronikus másolat egy példánya a jelentkezőt, egy példánya a Kiírót, egy példánya a közjegyzőt illeti. 

A bontás során a Kiíró nem vizsgálja sem az alaki, sem a tartalmi érvényességi feltételeket. 

A Kiíró a részvételi jelentkezésről és – annak benyújtása esetén a titokmentes részvételi jelentkezésről – 

a bontás során készített elektronikus másolat első példányait a helyszínen közjegyző jelenlétében átadja 
a jelentkező képviselőjének.  

A Jelentkezés bontásáról készített közjegyzői jegyzőkönyv másolati példányát a Kiíró megküldi az adott 

Jelentkezést benyújtó jelentkezőnek. 

3.20 Az 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 
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követelményeknek, továbbá, hogy a benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező megfelel-e az Ápszr. 

és a Dokumentáció szerinti személyi (részvételi), formai és egyéb alaki feltételeknek, követelményeknek 

(a továbbiakban együtt: alaki érvényességi feltételek). 

Az árverési nyilvántartásba vételt követően a Kiíró a zárt borítékban elhelyezett Ajánlatot felbontja és 

megvizsgálja, hogy az Ajánlat megfelel-e a Dokumentációban foglalt érvényességi követelményeknek.  

A tartalmi érvényesség vizsgálata során a Kiíró vizsgálja az Ajánlat körében benyújtott Ajánlati Lapot és 

teljesítési biztosítékot abból a szempontból, hogy az megfelel-e az Ápszr.-ben és a Dokumentációban 
előírt tartalmi feltételeknek (tartalmi érvényességi feltételek). 

3.21 Alaki érvénytelenség 

Az alaki érvényesség vizsgálata során a Kiíró a Jelentkezést alaki szempontból vizsgálja a tekintetben, 

hogy megfelel-e a Dokumentációban meghatározott személyi (részvételi) feltételeknek, valamint, hogy 

teljesíti-e a 3.10. pontban meghatározott alaki (formai) érvényesség kellékeit, követelményeit, továbbá, 

hogy tartalmazza-e a 3.12. pontban felsorolt dokumentumokat, okiratokat, nyilatkozatokat, és hogy azok 

benyújtásának módja, formája megfelel-e a Dokumentációban előírt alaki érvényességi feltételeknek. 

Alakilag érvénytelen a Jelentkezés, amennyiben  

a) a jelentkező a részvételi díjat határidőn belül nem fizette meg; 
b) a Jelentkezés nem a Hirdetményben, illetve a Dokumentációban meghatározott határidőben, 

helyen és módon került benyújtásra; 
c) a részvételi jelentkezés részeként beadott dokumentum, nyilatkozat, okirat alakilag (formailag) 

nem felel meg a Dokumentáció 1.3. pontjában, illetve a 3.10. pontjában meghatározott 
kellékeknek, követelményeknek;  

d) a jelentkező, illetve a résztvevő, saját jelentkezése benyújtásától kezdődően – az árverési eljárás 
teljes hátralévő időtartama alatt – a Dokumentáció 3.9. pontjában meghatározott személyi 
(részvételi) feltételeknek nem felel meg;  

e) a jelentkező (résztvevő) nem vagy nem az Ápszr.-ben és a Dokumentációban foglalt előírásoknak 
megfelelően nyújtott be minden, a Dokumentáció és az Ápszr. alapján kötelezően benyújtandó 
dokumentumot, nyilatkozatot, okiratot; vagy a jelentkező a Jelentkezés körében benyújtott 
dokumentumokban – az Ajánlat kivételével – a Dokumentációban foglaltakkal ellentétes 
feltételeket, korlátozásokat fűzött; vagy 

f) a Dokumentációban meghatározott azon további 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 3.24. pontban foglaltak szerint. Az alaki érvényességi feltételek körében 
hiánypótlásnak kizárólag a c) és e) pontok esetében van helye.  

Amennyiben a Jelentkezés nem felel meg az alaki érvényességi feltételeknek vagy amennyiben a 

Jelentkezés a Dokumentáció alapján kibocsátható hiánypótlást követően sem felel meg az alaki 

érvényességi feltételeknek, tehát a Jelentkezés alakilag érvénytelen, a Kiíró a jelentkező árverési 
nyilvántartásba vételét végzéssel megtagadja. 
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Amennyiben a Kiíró az alaki érvénytelenségi okot az árverési nyilvántartásba vételt követően észleli vagy 

az alaki érvénytelenségi ok az árverési nyilvántartásba vételt követően keletkezik, 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 alaki érvénytelenségét az 

eljárást lezáró döntésébe foglalja.  

3.22 Résztvevőként való nyilvántartásba vétel 

A Kiíró az alakilag érvényes Jelentkezést benyújtó jelentkezőket árverési nyilvántartásba veszi. 

Az árverési nyilvántartásba vételről a Kiíró a résztvevőként nyilvántartásba vett jelentkezőket értesíti, és 

az árverési nyilvántartásba vett résztvevők listáját a honlapján a nyilvántartásba vétel napján közzéteszi. 
Az árverési nyilvántartásban szereplő adatok közül a résztvevők neve, valamint az azonosításukra 

szolgáló adatok nyilvánosak. 

3.23 Tartalmi érvénytelenség 

A Kiíró megvizsgálja a résztvevők Ajánlatát a tekintetben, hogy megfelelnek-e a Dokumentáció 3.16. 

pontjában írt szempontoknak, azokhoz a résztvevők nem fűztek-e a Dokumentációban foglaltakkal 
ellentétes feltételeket, korlátozásokat, a Dokumentációban és az Ápszr.-ben foglalt tartalmi előírásoknak 

megfelelően nyújtották-e be.  

Ha az Ajánlat részeként benyújtott teljesítési biztosíték hiányos, nem megfelelő, a Kiíró hiánypótlásra hívja 

fel a résztvevőt a 3.24. pontban foglaltak szerint. Egyebekben a tartalmi feltételek, tartalmi érvényesség 
körében hiánypótlásnak nincs helye. 

Amennyiben a teljesítési biztosíték a Dokumentáció alapján kibocsátható hiánypótlást követően sem felel 

meg a tartalmi érvényességi feltételeknek, a Kiíró a tartalmi érvénytelenséget az árverési eljárást lezáró 

döntésbe foglalja.  

Az Ajánlat tartalmilag érvénytelen, amennyiben  

a) a jelentkező nem az Ajánlati Lapon nyújtotta be a licitjeit; 
b) a jelentkező az Ajánlati Lapot nem látta el cégszerű aláírással vagy azt a jelentkező képviselője 

nem írta alá;  
c) a jelentkező/résztvevő az Ajánlatát (vagy az Ajánlati Lapon megtett valamennyi licitet) 

visszavonja;  
d) a 3.25. pont alapján a jelentkező által megtett valamennyi licit érvénytelennek minősül; vagy  
e) a teljesítési biztosíték a Dokumentáció alapján kibocsátható hiánypótlást követően sem felel meg 

a 3.15. pont szerinti érvényességi követelményeknek. 

A Kiíró a tartalmi érvénytelenséget az árverési eljárást lezáró döntésébe foglalja. 
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3.24 Hiánypótlás 

Amennyiben 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, 

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.  

3.25 A licit érvényessége 

Az alapblokk vonatkozásában megtett licitnek el kell érnie a 2.2.1. pontban meghatározott kikiáltási 

árat, és meg kell felelnie a jelen pontban foglalt számképzési követelményeknek. 

A) A licit csak egész szám lehet.  
B) A licit utolsó 3 (három) számjegye nem lehet 3 (három) egymást – növekvő vagy csökkenő 

sorrendben – követő számjegy. 
C) A licit utolsó 3 (három) számjegye nem lehet 3 (három) egymással azonos számjegy.  
D) Az Ajánlati Lapon a 3400–3600 MHz vagy a 3600–3800 MHz frekvenciasávon belül a jelentkező 

által megtett egyik licit összege nem lehet azonos az adott frekvenciasávban a jelentkező által 
megtett másik licit összegével.  

A jelentkező egy alapblokkra legfeljebb egy licitet tehet. Amennyiben egy jelentkező egy alapblokkra több 

licitet tesz, a Kiíró a nagyobb összegű licitet tekinti az adott alapblokk tekintetében megtett egyetlen 
licitnek.  

Amennyiben a jelen pont eltérően nem rendelkezik, valamely alapblokkra tett licit érvénytelen,  

a) ha a jelentkező/résztvevő visszavonja;  
b) ha nem éri el legalább a 2.2.1. pontban meghatározott kikiáltási árat, vagy nem felel meg a jelen 

pontban foglalt számképzési feltételeknek; vagy 
c) a jelen pontban foglalt egyéb esetekben. 

Amennyiben valamely alapblokkra tett licit összege megegyezik egy vagy több másik, ugyanazon 

frekvenciasáv alapblokkjára tett licit összegével, a Kiíró az egyező mértékű licitek közül csak egyet tekint 
érvényesnek, a többi licit érvénytelen.  
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Amennyiben a jelentkező a 3400–3600 MHz frekvenciasávban 6 (hat) db alapblokknál több alapblokkra 

tesz licitet, érvénytelenek azok a licitek, amelyek a 4.1.1.2. pont szerinti rangsorban a 7. (hetedik) helytől 

szerepelnek.  

Amennyiben a jelentkező a 3600–3800 MHz frekvenciasávban 20 (húsz) db alapblokknál több alapblokkra 

tesz licitet, érvénytelenek azok a licitek, amelyek a 4.1.2.2. pont szerinti rangsorban a 21. (huszonegyedik) 

helytől szerepelnek.  

Érvénytelen a jelentkező által a 3400–3600 MHz frekvenciasávban megtett valamennyi licit, ha a 
jelentkező 4 (négy) FDD alapblokknál kevesebb alapblokkra tett érvényes licitet.  

Érvénytelen a jelentkező által a 3600–3800 MHz frekvenciasávban megtett valamennyi licit, ha a 
jelentkező 4 (négy) TDD alapblokknál kevesebb alapblokkra tett érvényes licitet.  

A Kiíró a 4.1. pont szerinti értékelés során az érvénytelen liciteket figyelmen kívül hagyja.  

A jelen pontban foglaltaknak való megfelelés érdekében összeállított Kitöltési Segédletet a 

Dokumentáció Függeléke tartalmazza. 

4. Az árverési szakasz lebonyolításának rendje 

4.1. A licitek értékelése 

A Kiíró először a 3400–3600 MHz-es frekvenciasáv vonatkozásában végzi el az érvényes licitek 

értékelését a 4.1.1. pontban foglaltak szerint, majd ezt követően kerül sor a 3600–3800 MHz 

frekvenciasáv vonatkozásában érvényes licitek 4.1.2. pont szerinti értékelésére. A Kiíró a 3600–3800 MHz 
frekvenciasáv vonatkozásában tett licitek értékelése során figyelembe veszi a 3400–3600 MHz-es 

alapblokkok vonatkozásában kialakult eredményt is, vagyis azon 3600–3800 MHz-es alapblokkokra tett 

liciteket a Kiíró figyelmen kívül hagyja a 4.1.2.2. pontban foglaltak szerint, amelyek egy résztvevő vagy 
egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők által a 100 MHz-es frekvenciahasználati jogosultság szerzését 

korlátozó szabályokon felüli nyertességet eredményeznének.  

4.1.1 A licitek értékelése – 3400–3600 MHz frekvenciasáv  

4.1.1.1 Licitek résztvevőnkénti sorba rendezése 

A Kiíró az érvényes liciteket – függetlenül attól, hogy azokat az Ajánlati Lapon mely sorszámú 

alapblokkok vonatkozásában tették meg a résztvevők –, résztvevőnként a licit összegének nagysága 
szerint sorba rendezi és résztvevőnként meghatározza a 4 (négy) legnagyobb összegű licit számtani 

átlagának az általános kerekítési szabályok szerint egész számra kerekített értékét. A további értékelés 
folyamán a Kiíró az így kapott átlagárakat tekinti résztvevőnként az Ajánlati Lapon a nagyság szerint 

sorba rendezett 1–4. sorszámú alapblokkokra megtett liciteknek.  
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4.1.1.2 Licitek rangsorolása 

A Kiíró minden résztvevő által megtett és a 4.1.1.1. pont szerint a Kiíró által kiszámított valamennyi 

érvényes licitet összegük nagysága alapján ismételten sorba rendezi, és ennek megfelelően megállapítja 
a résztvevők egyes licitjeinek egymáshoz viszonyított sorrendjét. A 4.1.1.3.–4.1.1.7 pontokban foglalt 

esetek kivételével a Kiíró a sorrend alapján az árverési eljárást lezáró határozatában a 2.2.2. pontban 

foglalt frekvenciahasználati jogosultság szerzését korlátozó szabályokra is tekintettel megállapítja a 3400–

3600 MHz frekvenciasávot képező 16 (tizenhat) FDD alapblokk tekintetében a 16 (tizenhat) legmagasabb 

összegű licitet tevő résztvevő nyertességét. 

4.1.1.3 Licitek rangsorolása, amennyiben az egy tulajdonosi körbe tartozó 
résztvevők által megtett érvényes licitek több mint 6 (hat) alapblokk 
tekintetében eredményeznének nyertességet 

Amennyiben a 4.1.1.2. pont szerinti értékelés során az egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők által 
megtett érvényes licitek több mint 6 (hat) alapblokk tekintetében eredményeznének nyertességet, úgy a 

Kiíró a 2.2.2. pont szerinti minimum szerzési szabályokra tekintettel az egy tulajdonosi körbe tartozó 

résztvevők közül kizárólag egy résztvevő nyertességét állapíthatja meg. A Kiíró az értékelés folyamán az 
egy tulajdonosi körbe tartozó azon résztvevő érvényes licitjeit veszi csak figyelembe, akihez a 4.1.1.1. 

pont szerinti rangsor alapján a legmagasabb kiszámított átlagár tartozik, míg az egy tulajdonosi körbe 

tartozó többi résztvevő valamennyi licitje törlésre kerül. 

A törölt licitek rangsorban elfoglalt helyére a Kiíró az értékelés során minden esetben a rangsorban a 

törölt liciteket követő, a többi résztvevő által megtett legmagasabb összegű érvényes liciteket lépteti elő, a 

licitek sorrendjét és a nyertességet ezen módosított rangsor alapján állapítja meg. 

Amennyiben az azonos összegű licitek olyan módon eredményeznek holtversenyt, hogy a Kiíró nem tudja 
megállapítani, hogy az egy tulajdonosi körbe tartozó egyes résztvevők esetén a 2.2.2. pontban foglalt 

minimum szerzési szabályt is figyelembe véve mely – legfeljebb 6 (hat) alapblokk tekintetében megtett – 

érvényes licitek eredményeznének nyertességet, úgy a 4.1.1.4. pontban foglaltak szerint 
viszontajánlattételi felhívást bocsát ki az egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevőknek. 

4.1.1.4 Viszontajánlattételi felhívás egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők által 
tett licitek esetében 

A Kiíró az egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők részére legfeljebb 1 (egy) alkalommal bocsát ki 

viszontajánlattételi felhívást. 

A holtversennyel érintett alapblokkok tekintetében viszontajánlattételre a Kiíró felhívásának kézhezvételét 

követő naptól számított 3 (három) nap áll az egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők rendelkezésére. A 
viszontajánlattételre meghatározott határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem 

előterjesztésének nincs helye. 

A Kiíró a viszontajánlattételi felhívásban a holtversenyben érintett egy tulajdonosi körbe tartozó 

résztvevőket az alábbiakról tájékoztatja: 
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 mennyi a holtversennyel érintett alapblokkok száma; továbbá 
 mekkora a holtversennyel érintett licit összege, valamint 
 hány egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevő érintett a holtversenyben. 

Viszontajánlattételre a Kiíró által a viszontajánlattételi felhívás részeként megküldött viszontajánlati lap (a 
továbbiakban: Viszontajánlati Lap) Kiíró részére történő megküldésével van lehetőség, azzal, hogy a 

Viszontajánlati Lapon kizárólag a holtversennyel érintett alapblokkok tekintetében tehető új licit. 
Viszontajánlattétel esetében a Viszontajánlati Lapon feltüntetett licit összegének az Ajánlati Lapon megtett 

licit értékét meg kell haladnia, továbbá a résztvevőnek be kell tartania a 3.25. pontban a licit tekintetében 

meghatározott számképzési követelményeket. A Viszontajánlati Lapra az Ajánlati Lap kitöltése 
vonatkozásában előírt szabályokat kell megfelelően alkalmazni a Dokumentációban foglalt eltéréssel. 

Viszontajánlattétel esetén a Viszontajánlati Lapon megtett licitek összegéhez igazodó új teljesítési 
biztosítékot nem kell benyújtani.  

Amennyiben a viszontajánlattétel során megtett bármely licit a 3.25. pont szerint érvénytelennek minősül, 
vagy nem felel meg a tartalmi érvényességi feltételeknek, az nem eredményezi az eredetileg megtett licit 

érvénytelenségét, illetve az Ajánlat tartalmi érvénytelenségét. Ebben az esetben a Kiíró a résztvevő által a 

viszontajánlattétel során megtett érvénytelen licitet/liciteket figyelmen kívül hagyja, és a résztvevő eredeti 

licitjét értékeli. Amennyiben a résztvevő a Kiíró viszontajánlattételi felhívásában foglaltaknak a jelen 
pontban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a Kiíró kizárólag a résztvevő eredeti licitjét 

értékeli. 

A Kiíró a viszontajánlattételi felhívás alapján benyújtott Viszontajánlati Lapokat a 4.1.1.2. pontban 

foglaltak szerint ismételten értékeli azzal, hogy az értékelés eredménye kizárólag a viszontajánlattételi 
felhívással érintett alapblokkokra megtett licitek egymáshoz viszonyított sorrendjét módosíthatja. 

Amennyiben a viszontajánlattétel a minimum szerzési korlátként megjelölt 4 (négy) alapblokk 

jogosultságának megszerzését is érinti, abban az esetben a Kiíró a 4.1.1.2. pontban foglalt értékelést 
megelőzően a 4.1.1.1. pont szerinti átlagolást is elvégzi. 

Amennyiben a viszontajánlattételt követő 4.1.1.2. pontban foglalt értékelés eredménye továbbra is 

holtversenyt eredményez, olyan módon, hogy a Kiíró nem tudja megállapítani, hogy az egyes résztvevők 
esetén a 2.2.2. pontban foglalt minimum szerzési szabályt is figyelembe véve mely – maximum 6 (hat) 

FDD alapblokk tekintetében megtett – licitek eredményeznének nyertességet, úgy a holtversenyben lévő 

érvényes licitek tekintetében a 4.1.1.5. pontban foglalt sorsolással állapítja meg a licitek sorrendjét.  

4.1.1.5 Sorsolás az egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők által tett licitek 
tekintetében 

A Kiíró a 4.1.1.4. pontban foglalt esetben az egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők vonatkozásában 
lefolytatott sorsolás útján állapítja meg a törlendő liciteket. Amennyiben sorsolás lefolytatása szükséges, 

arról a Kiíró legalább 5 (öt) nappal a sorsolást megelőzően értesíti az érintett résztvevőket. 

A sorsoláson jelen lehetnek a résztvevők képviselői (résztvevőnként legfeljebb négy személy). A 

sorsoláson részt vevő személy köteles személyazonossága igazolására szolgáló okmánnyal igazolni 

magát, valamint amennyiben valamely gazdasági szereplő – ide nem értve a természetes személyt és az 
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egyéni vállalkozót – résztvevő képviseletében kíván részt venni a sorsoláson, úgy köteles a képviseletre 

(a sorsoláson való részvételre) jogosító cégszerűen aláírt meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró 

részére átadni. A résztvevő törvényes képviselője képviseleti jogosultságát 30 (harminc) napnál nem 

régebbi cégkivonattal, hatósági bizonyítvánnyal vagy a törvényes képviseleti jogosultságot hitelesen 

alátámasztó dokumentummal is igazolhatja. 

Amennyiben a képviselő természetes személy vagy egyéni vállalkozó résztvevő képviseletében kíván a 
sorsoláson részt venni, úgy köteles a képviseletre (a sorsoláson való részvételre) való jogosultságát 

igazoló meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró részére átadni. 

4.1.1.6 Általános viszontajánlattételi felhívás 

A 4.1.1.3.–4.1.1.5. pontokban foglaltak lefolytatását követően, vagy ha a 4.1.1.3.–4.1.1.5. pontokban 
foglaltak lefolytatása nem szükséges, a Kiíró a 4.1.1.2. szerinti értékelés lefolytatását követően a 

holtversenyben érintett liciteket megtevő résztvevőket abban az esetben hívja fel viszontajánlattételre, 

amennyiben az érvényes licitek száma meghaladja a megszerezhető alapblokkok számát (a résztvevők 
összesen legalább 17 (tizenhét) alapblokkra tesznek érvényes licitet), és a licitek a 4.1.1.2. pontban 

foglaltak szerinti értékelése alapján meghatározott sorrendben az azonos összegű licitek olyan módon 

eredményeznek holtversenyt, hogy a Kiíró nem tudja megállapítani valamennyi FDD alapblokk nyertesét.  

A Kiíró viszontajánlattételi felhívást legfeljebb 1 (egy) alkalommal küld, kizárólag a holtversennyel érintett 

alapblokkok tekintetében, azon résztvevők számára, amelyeknek/akiknek – a holtversennyel érintett 

alapblokkokkal egybeszámítottan – lehetősége van legalább a Dokumentáció 2.2.2. pontjában foglalt 
minimum szerzési korlátként megjelölt 4 (négy) alapblokk jogosultságának megszerzésére. 

A holtversennyel érintett alapblokkok tekintetében viszontajánlattételre a Kiíró felhívásának kézhezvételét 

követő naptól számított 3 (három) nap áll a résztvevő rendelkezésére. A viszontajánlattételre 

meghatározott határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének 
nincs helye. 

A Kiíró a viszontajánlattételi felhívásban a holtversenyben érintett résztvevőket az alábbiakról tájékoztatja: 

 mennyi a holtversennyel érintett alapblokkok száma; továbbá 
 mekkora a holtversennyel érintett licit összege, valamint 
 hány résztvevő érintett a holtversenyben. 

Viszontajánlattételre a Kiíró által a viszontajánlattételi felhívás részeként megküldött Viszontajánlati Lap 

Kiíró részére történő megküldésével van lehetőség, azzal, hogy a Viszontajánlati Lapon kizárólag a 
holtversennyel érintett alapblokkok tekintetében tehető új licit. Viszontajánlattétel esetében a 

Viszontajánlati Lapon feltüntetett licit összegének az Ajánlati Lapon megtett licit értékét meg kell haladnia, 

továbbá a résztvevőnek be kell tartania a 3.25. pontban, a licit tekintetében meghatározott számképzési 

követelményeket. A Viszontajánlati Lapra az Ajánlati Lap kitöltése vonatkozásában előírt szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni a Dokumentációban foglalt eltéréssel. Viszontajánlattétel esetén a Viszontajánlati 

Lapon megtett licitek összegéhez igazodó új teljesítési biztosítékot nem kell benyújtani. 
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Amennyiben a viszontajánlattétel során megtett bármely licit a 3.25. pont szerint érvénytelennek minősül, 

vagy nem felel meg a tartalmi érvényességi feltételeknek, az nem eredményezi az eredetileg megtett 

licitek érvénytelenségét, vagy az Ajánlat tartalmi érvénytelenségét. Ebben az esetben a Kiíró a résztvevő 

által benyújtott Viszontajánlati Lapon megtett érvénytelen licitet/liciteket figyelmen kívül hagyja, és a 

résztvevő eredeti licitjét értékeli. Amennyiben a résztvevő a Kiíró viszontajánlattételi felhívásában 

foglaltaknak a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a Kiíró kizárólag a résztvevő 

eredeti licitjét értékeli. 

A Kiíró a viszontajánlattételi felhívás alapján benyújtott Viszontajánlati Lapokat a 4.1.1.2. pontban 
foglaltak szerint ismételten értékeli azzal, hogy az kizárólag a viszontajánlattételi felhívással érintett 

alapblokkokra megtett licitek egymáshoz viszonyított sorrendjét módosíthatja. 

Amennyiben a viszontajánlattétel a minimum szerzési korlátként megjelölt 4 (négy) alapblokk 

jogosultságának megszerzését is érinti, a Kiíró a 4.1.1.2. pontban foglalt értékelést megelőzően a 4.1.1.1. 

pont szerinti átlagolást is elvégzi. 

Amennyiben a viszontajánlattételt követő 4.1.1.2. pontban foglalt értékelés eredménye továbbra is 

holtversenyt eredményez, olyan módon, hogy a Kiíró nem tudja megállapítani, hogy az egyes résztvevők 

esetén a 2.2.2. pontban foglalt minimum szerzési szabályt is figyelembe véve mely – maximum 6 (hat) 
FDD alapblokk tekintetében megtett – licitek eredményeznének nyertességet, úgy a holtversenyben lévő 

érvényes licitek tekintetében a 4.1.1.7. pontban foglalt sorsolással állapítja meg a licitek sorrendjét. 

4.1.1.7 Nyertes megállapítása sorsolással a 3400–3600 MHz frekvenciasávban 

Amennyiben a 4.1.1.6. pontban foglalt eljárást követően is holtverseny áll fenn az érintett alapblokkok 
tekintetében, úgy a nyertes személyét a Kiíró közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsolás útján állapítja 

meg. Amennyiben sorsolás lefolytatása szükséges, arról a Kiíró legalább 5 (öt) nappal a sorsolást 

megelőzően értesíti az érintett résztvevőket. 

A sorsoláson jelen lehetnek a résztvevők képviselői (résztvevőnként legfeljebb négy személy). A 

sorsoláson részt vevő személy köteles személyazonossága igazolására szolgáló okmánnyal igazolni 

magát, valamint amennyiben valamely gazdasági szereplő – ide nem értve a természetes személyt és az 

egyéni vállalkozót – résztvevő képviseletében kíván részt venni a sorsoláson, úgy köteles a képviseletre 

(a sorsoláson való részvételre) jogosító cégszerűen aláírt meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró 

részére átadni. A résztvevő törvényes képviselője képviseleti jogosultságát 30 (harminc) napnál nem 
régebbi cégkivonattal, hatósági bizonyítvánnyal vagy a törvényes képviseleti jogosultságot hitelesen 

alátámasztó dokumentummal is igazolhatja. 

Amennyiben a képviselő természetes személy vagy egyéni vállalkozó résztvevő képviseletében kíván a 

sorsoláson részt venni, úgy köteles a képviseletre (a sorsoláson való részvételre) való jogosultságát 
igazoló meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró részére átadni. 
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4.1.2 A licitek értékelése – 3600–3800 MHz frekvenciasáv 

4.1.2.1 Licitek résztvevőnkénti sorba rendezése 

A Kiíró az érvényes liciteket – függetlenül attól, hogy azokat az Ajánlati Lapon mely sorszámú TDD 

alapblokkok vonatkozásában tették meg a résztvevők – résztvevőnként a licit összegének nagysága 
szerint sorba rendezi és résztvevőnként meghatározza a 4 (négy) legnagyobb összegű licit számtani 

átlagának az általános kerekítési szabályok szerint egész számra kerekített értékét. A további értékelés 

folyamán a Kiíró az így kapott átlagárakat tekinti résztvevőnként az Ajánlati Lapon a nagyság szerint 
sorba rendezett 1-4. sorszámú alapblokkokra megtett liciteknek. 

4.1.2.2 Licitek rangsorolása 

A Kiíró minden résztvevő által megtett és a 4.1.2.1. pont szerint a Kiíró által kiszámított valamennyi 

érvényes licitet összegük nagysága alapján ismételten sorba rendezi, és ennek megfelelően megállapítja 

a résztvevők egyes licitjeinek egymáshoz viszonyított sorrendjét. A Kiíró a sorrend alapján az árverési 

eljárást lezáró határozatában arra is figyelemmel állapítja meg a 3600–3800 MHz frekvenciasávot képező 
40 (negyven) TDD alapblokk tekintetében a 40 (negyven) legmagasabb összegű licitet tevő résztvevő 

nyertességét, hogy egy résztvevő, vagy egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők a 3400–3600 MHz és a 

3600–3800 MHz frekvenciasávban együttesen legfeljebb 100 MHz frekvenciahasználati jogosultságát 
szerezheti, szerezhetik meg. 

Amennyiben az értékelés során egy résztvevő, vagy egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők által megtett 

érvényes licitek – a 4.1.1. pontban foglalt értékelés alapján megállapított nyertességre is tekintettel – a 

jelen Árverés 2.2. pont szerinti tárgyát képező valamennyi frekvenciasávban együttesen több mint 100 
MHz frekvenciahasználati jogosultság tekintetében eredményeznének nyertességet, úgy a Kiíró a 

rangsorban legutolsó, legkisebb összegű licittől kezdődően a magasabb összegű licitek irányába haladva 

egy résztvevő, vagy egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők által megtett érvényes liciteket mindaddig 

törli, amíg egy résztvevő, vagy egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők által megtett érvényes licitek 
legfeljebb csak 100 MHz frekvenciahasználati jogosultság tekintetében eredményeznek nyertességet. 

A Kiíró először az egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők által megtett érvényes licitek törlését végzi el, 
majd ezt követően kerül sor az egyes résztvevők vonatkozásában megtett érvényes licitek törlésére. 

A törölt licitek rangsorban elfoglalt helyére a Kiíró az értékelés során minden esetben a rangsorban a 

törölt liciteket követő, a többi résztvevő által megtett legmagasabb összegű érvényes liciteket lépteti elő, a 

licitek sorrendjét és a nyertességet ezen módosított rangsor alapján állapítja meg. 

4.1.2.3 Viszontajánlattételi felhívás egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők által 
tett licitek esetében 

Amennyiben a Kiíró az azonos összegű licitek holtversenye miatt nem tudja megállapítani, hogy az egy 

tulajdonos körbe tartozó egyes résztvevők esetén – a 2.2.2. pontban foglalt minimum szerzési szabályt is 

figyelembe véve – mely alapblokkok tekintetében megtett érvényes licitek eredményeznének legfeljebb 
100 MHz frekvenciahasználati jogosultság tekintetében nyertességet, úgy viszontajánlattételi felhívást 

bocsát ki. 
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A Kiíró az egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők körében legfeljebb 1 (egy) alkalommal bocsát ki 

viszontajánlattételi felhívást. A holtversennyel érintett alapblokkok tekintetében viszontajánlattételre a Kiíró 

felhívásának kézhezvételét követő naptól számított 3 (három) nap áll az egy tulajdonosi körbe tartozó 

résztvevők rendelkezésére. A viszontajánlattételre meghatározott határidő jogvesztő, a határidő 

elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. 

A Kiíró a viszontajánlattételi felhívásban a holtversenyben érintett egy tulajdonosi körbe tartozó 
résztvevőket az alábbiakról tájékoztatja: 

 mennyi a holtversennyel érintett alapblokkok száma; továbbá 
 mekkora a holtversennyel érintett licit összege, valamint, 
 hány egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevő érintett a holtversenyben. 

Viszontajánlattételre a Kiíró által a viszontajánlattételi felhívás részeként megküldött Viszontajánlati Lap 

Kiíró részére történő megküldésével van lehetőség, azzal, hogy a Viszontajánlati Lapon kizárólag a 
holtversennyel érintett alapblokkok tekintetében tehető új licit. Viszontajánlattétel esetében a 

Viszontajánlati Lapon feltüntetett licit összegének az Ajánlati Lapon megtett licit értékét meg kell haladnia, 

továbbá a résztvevőnek be kell tartania a 3.25. pontban a licit tekintetében meghatározott számképzési 

követelményeket. A Viszontajánlati Lapra az Ajánlati Lap kitöltése vonatkozásában előírt szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni a Dokumentációban foglalt eltéréssel. Viszontajánlattétel esetén a Viszontajánlati 

Lapon megtett licitek összegéhez igazodó új teljesítési biztosítékot nem kell benyújtani. 

Amennyiben a viszontajánlattétel során megtett bármely licit a 3.25. pont szerint érvénytelennek minősül, 

vagy nem felel meg a tartalmi érvényességi feltételeknek, az nem eredményezi az eredetileg megtett 
licitek érvénytelenségét, illetve nem eredményezi az Ajánlat tartalmi érvénytelenségét. Ebben az esetben 

a Kiíró a résztvevő által a viszontajánlattétel során megtett érvénytelen licitet/liciteket figyelmen kívül 

hagyja, és a résztvevő eredeti licitjét értékeli. Amennyiben a résztvevő a Kiíró viszontajánlattételi 
felhívásában foglaltaknak a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a Kiíró kizárólag 

a résztvevő eredeti licitjét értékeli. 

A Kiíró a viszontajánlattételi felhívás alapján benyújtott Viszontajánlati Lapokat a 4.1.2.2. pontban 
foglaltak alapján ismételten értékeli azzal, hogy az kizárólag a viszontajánlattételi felhívással érintett 

alapblokkokra megtett licitek egymáshoz viszonyított sorrendjét módosíthatja. Amennyiben a 

viszontajánlattétel a minimum szerzési korlátként megjelölt 4 (négy) alapblokk jogosultságának 
megszerzését is érinti, abban az esetben a Kiíró a 4.1.2.2. pontban foglalt értékelést megelőzően a 

4.1.2.1. pont szerinti átlagolást is elvégzi. 

Amennyiben a viszontajánlattételt követő 4.1.2.2. pontban foglalt értékelés eredménye továbbra is 

holtversenyt eredményez, olyan módon, hogy a Kiíró nem tudja megállapítani, hogy az egyes résztvevők 
esetén a 2.2.2. pontban foglalt minimum szerzési szabályt is figyelembe véve – továbbá a 4.1.1. pontban 

foglalt értékelés alapján megállapított nyertességre is tekintettel – mely alapblokkok tekintetében megtett 

licitek eredményeznének legfeljebb 100 MHz frekvenciahasználati jogosultság tekintetében nyertességet, 

úgy a holtversenyben lévő érvényes licitek tekintetében a 4.1.2.4. pontban foglalt sorsolással állapítja meg 
a licitek sorrendjét. 
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4.1.2.4 Sorsolás az egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők által tett licitek 
tekintetében 

A Kiíró a 4.1.2.3. pontban foglalt esetben az egy tulajdonosi körbe tartozó résztvevők vonatkozásában 

közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsolás útján állapítja meg a törlendő liciteket. Amennyiben sorsolás 

lefolytatása szükséges, arról a Kiíró legalább 5 (öt) nappal a sorsolást megelőzően értesíti az érintett 

résztvevőket. 

A sorsoláson jelen lehetnek a résztvevők képviselői (résztvevőnként legfeljebb négy személy). A 

sorsoláson részt vevő személy köteles személyazonossága igazolására szolgáló okmánnyal igazolni 
magát, valamint amennyiben valamely gazdasági szereplő – ide nem értve a természetes személyt és az 

egyéni vállalkozót – résztvevő képviseletében kíván részt venni a sorsoláson, úgy köteles a képviseletre 
(a sorsoláson való részvételre) jogosító cégszerűen aláírt meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró 

részére átadni. A résztvevő törvényes képviselője képviseleti jogosultságát 30 (harminc) napnál nem 

régebbi cégkivonattal, hatósági bizonyítvánnyal vagy a törvényes képviseleti jogosultságot hitelesen 
alátámasztó dokumentummal is igazolhatja. 

Amennyiben a képviselő természetes személy vagy egyéni vállalkozó résztvevő képviseletében kíván a 

sorsoláson részt venni, úgy köteles a képviseletre (a sorsoláson való részvételre) való jogosultságát 

igazoló meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró részére átadni. 

4.1.2.5 Általános viszontajánlattételi felhívás 

A 4.1.2.3.-4.1.2.4. pontokban foglaltak lefolytatását követően, vagy ha a 4.1.2.3.-4.1.2.4. pontokban 
foglaltak lefolytatása nem szükséges, a Kiíró a 4.1.2.2. szerinti értékelés lefolytatását követően a 

holtversenyben érintett liciteket megtevő résztvevőket abban az esetben hívja fel viszontajánlattételre, 
amennyiben az érvényes licitek száma meghaladja a megszerezhető alapblokkok számát (a résztvevők 

összesen legalább 41 (negyvenegy) alapblokkra tesznek érvényes licitet), és a licitek 4.1.2.2. pontban 

foglaltak szerinti értékelése alapján meghatározott sorrendben az azonos összegű licitek olyan módon 

eredményeznek holtversenyt, hogy a Kiíró nem tudja megállapítani valamennyi alapblokk nyertesét.  

A Kiíró viszontajánlattételi felhívást legfeljebb 1 (egy) alkalommal küld, kizárólag a holtversennyel érintett 

alapblokkok tekintetében, azon résztvevők számára, amelyeknek/akiknek – a holtversennyel érintett 
alapblokkokkal egybeszámítottan – lehetősége van legalább a Dokumentáció 2.2.2. pontjában foglalt 

minimum szerzési korlátként megjelölt 4 (négy) alapblokk jogosultságának megszerzésére. 

A holtversennyel érintett alapblokkok tekintetében viszontajánlattételre a Kiíró felhívásának kézhezvételét 

követő naptól számított 3 (három) nap áll a résztvevők rendelkezésére. A viszontajánlattételre 
meghatározott határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének 

nincs helye. 

A Kiíró a viszontajánlattételi felhívásban a holtversenyben érintett résztvevőket az alábbiakról tájékoztatja: 

 mennyi a holtversennyel érintett alapblokkok száma; továbbá 
 mekkora a holtversennyel érintett licit összege, valamint 
 hány résztvevő érintett a holtversenyben. 
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Viszontajánlattételre a Kiíró által a viszontajánlattételi felhívás részeként megküldött Viszontajánlati Lap 

Kiíró részére történő megküldésével van lehetőség, azzal, hogy a Viszontajánlati Lapon kizárólag a 

holtversennyel érintett alapblokkok tekintetében tehető új licit. Viszontajánlattétel esetében a 

Viszontajánlati Lapon feltüntetett licit összegének az Ajánlati Lapon megtett licit értékét meg kell haladnia, 

továbbá a résztvevőnek be kell tartania a 3.25. pontban a licit tekintetében meghatározott számképzési 

követelményeket. A Viszontajánlati Lapra az Ajánlati Lap kitöltése vonatkozásában előírt szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni a Dokumentációban foglalt eltéréssel. Viszontajánlattétel esetén a Viszontajánlati 
Lapon megtett licitek összegéhez igazodó új teljesítési biztosítékot nem kell benyújtani. 

Amennyiben a viszontajánlattétel során megtett bármely licit a 3.25. pont szerint érvénytelennek minősül, 

vagy nem felel meg a tartalmi érvényességi feltételeknek, az nem eredményezi az eredetileg megtett 

licitek érvénytelenségét, illetve nem eredményezi az Ajánlat tartalmi érvénytelenségét. Ebben az esetben 
a Kiíró a résztvevő által benyújtott Viszontajánlati Lapon megtett érvénytelen licitet/liciteket figyelmen kívül 

hagyja, és a résztvevő eredeti licitjét értékeli. Amennyiben a résztvevő a Kiíró viszontajánlattételi 

felhívásában foglaltaknak a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a Kiíró kizárólag 

a résztvevő eredeti licitjét értékeli. 

A Kiíró a viszontajánlattételi felhívás alapján benyújtott Viszontajánlati Lapokat a 4.1.2.2. pontban foglalt 

szerint ismételten értékeli azzal, hogy az kizárólag a viszontajánlattételi felhívással érintett alapblokkokra 
megtett licitek egymáshoz viszonyított sorrendjét módosíthatja. 

Amennyiben a viszontajánlattétel a minimum szerzési korlátként megjelölt 4 (négy) alapblokk 

jogosultságának megszerzését is érinti, a Kiíró a 4.1.2.2. pontban foglalt értékelést megelőzően a 4.1.2.1. 

pont szerinti átlagolást is elvégzi. 

Amennyiben a viszontajánlattételt követő 4.1.2.2. pontban foglalt értékelés eredménye továbbra is 

holtversenyt eredményez, olyan módon, hogy a Kiíró nem tudja megállapítani, hogy az egyes résztvevők 

esetén a 2.2.2. pontban foglalt minimum szerzési szabályt is figyelembe véve – továbbá a 4.1.1. pontban 

foglalt értékelés alapján megállapított nyertességre is tekintettel – mely alapblokkok tekintetében megtett 

licitek eredményeznének legfeljebb 100 MHz frekvenciahasználati jogosultság tekintetében nyertességet, 

úgy a holtversenyben lévő érvényes licitek tekintetében a 4.1.2.6. pontban foglalt sorsolással állapítja meg 
a licitek sorrendjét. 

4.1.2.6 Nyertes megállapítása sorsolással a 3600–3800 MHz frekvenciasávban 

Amennyiben a 4.1.2.5. pontban foglalt eljárást követően is holtverseny áll fenn az érintett alapblokkok 

tekintetében, úgy a nyertes személyét a Kiíró közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsolás útján állapítja 
meg, Amennyiben sorsolás lefolytatása szükséges, arról a Kiíró legalább 5 (öt) nappal a sorsolást 

megelőzően értesíti az érintett résztvevőket. 

A sorsoláson jelen lehetnek a résztvevők képviselői (résztvevőnként legfeljebb négy személy). A 

sorsoláson részt vevő személy köteles személyazonossága igazolására szolgáló okmánnyal igazolni 

magát, valamint amennyiben valamely gazdasági szereplő – ide nem értve a természetes személyt és az 

egyéni vállalkozót – résztvevő képviseletében kíván részt venni a sorsoláson, úgy köteles a képviseletre 

(a sorsoláson való részvételre) jogosító cégszerűen aláírt meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró 
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részére átadni. A résztvevő törvényes képviselője képviseleti jogosultságát 30 (harminc) napnál nem 

régebbi cégkivonattal, hatósági bizonyítvánnyal vagy a törvényes képviseleti jogosultságot hitelesen 

alátámasztó dokumentummal is igazolhatja. 

Amennyiben a képviselő természetes személy vagy egyéni vállalkozó résztvevő képviseletében kíván a 

sorsoláson részt venni, úgy köteles a képviseletre (a sorsoláson való részvételre) való jogosultságát 

igazoló meghatalmazás egy eredeti példányát a Kiíró részére átadni. 

4.2. Az árverési eljárás eredményének megállapítása 

A Kiíró az árverési eljárást érdemben lezáró döntésében megállapítja  

a) amennyiben az árverési eljárás eredményes, az Árverés nyertesének, nyerteseinek személyét és 
az általuk elnyert, a 4.1. pontban meghatározott eljárás eredménye alapján, a 4.2.1. pontban 
foglaltak szerint kialakított felhasználói blokkok használati jogosultságát; vagy 

b) amennyiben az árverési eljárás eredménytelen, ennek tényét. 

A Kiíró az árverési eljárás tárgyát képező valamennyi felhasználói blokk tekintetében egybefoglalt 
határozatot hoz.  

Az eljárást lezáró döntését a Kiíró az eljárás valamennyi résztvevőjével közli, valamint a honlapján 

közzéteszi. 

Az Árverés eredményét tartalmazó döntés elleni jogorvoslatra az Eht. és a Ket. rendelkezései az 

irányadók.  

Csak olyan résztvevő nyilvánítható nyertessé, aki/amely a Jelentkezése benyújtásától kezdve 
folyamatosan megfelelt a Dokumentációban és az Ápszr.-ben meghatározott feltételeknek.  

A Kiíró az Árverést lezáró döntésében a Dokumentációval, illetve a nyertes(ek) Jelentkezésével 
összhangban rendelkezik a felhasználói blokk használatának feltételeiről, így különösen a keretengedély 

kiadása iránti eljárás megindításának határidejéről, valamint a Dokumentációban előírt egyéb feltételekről.  

A frekvenciahasználati jogosultság megszerzésével kizárólagos jog nyílik, illetve kötelezettség keletkezik 

arra, hogy a 2.2.3 pontban meghatározott határidőn belül a megszerzett frekvencia használatához 
szükséges keretengedély kiadása érdekében eljárás kezdeményezésére kerüljön sor.  

Az előző bekezdés szerinti kizárólagos jog megszerzésének napja az Ápszr. 22. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglaltak szerint a teljes árverési díjnak a Kiíró 5.1. pontban meghatározott számláján történő 
jóváírásának napja. 

A frekvencia használatához szükséges hatósági döntések kibocsátásának feltétele az árverési eljárást 
lezáró határozat jogerőre emelkedése. 
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4.2.1 A felhasználói blokkok kialakítása  

A felhasználói blokkokat a 4.1. pontban foglalt értékelési eljárást követően a Kiíró alakítja ki. A 4.1. 

pont alapján a Kiíró megállapítja, hogy mely résztvevő hány alapblokk vonatkozásában tett nyertességet 

eredményező licitet, majd a Kiíró az elnyert alapblokkokat résztvevőnként összevonja egy-egy elvi 
felhasználói blokká, ezt követően a jelen pontban foglaltak alapján helyezi el az elvi felhasználói blokkokat 

a 3400–3600 és a 3600–3800 MHz frekvenciasávban. 

Az elvi felhasználói blokkokat a Kiíró úgy helyezi el, hogy a jelen eljárás eredményeként használatba nem 

adott sávrészek a lehető legnagyobb, frekvenciában összefüggő blokkot alkossanak. 

Az elvi felhasználói blokkok elhelyezése során a felhasználói blokkok között elválasztó sáv a 3400–3800 

MHz frekvenciasávban nem kerül kialakításra. 

4.2.1.1 Speciális szabályok a 3400–3600 MHz frekvenciasávban 

a) A Kiíró elsőként a jelen árverési eljárás megindításának időpontjában e frekvenciasávban 
frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező résztvevők által elnyert alapblokkokból képzett 
elvi felhasználói blokkokat helyezi el. Az elhelyezés során a Kiíró célja, hogy átfedés alakuljon ki a 
résztvevő által jelen árverési eljárás eredményeképpen szerzett felhasználói blokk és azon 
sávrész között, amely vonatkozásában az adott résztvevő a jelen árverési eljárás indításának 
időpontjában meglevő frekvenciahasználati joggal rendelkezett, figyelembe véve a többi résztvevő 
által elnyert elvi felhasználói blokkok frekvenciasávban való elhelyezhetőségét is. 

b) A Kiíró az a) pontban foglalt eljárást követően a jelen árverési eljárás megindításának 
időpontjában e frekvenciasávban frekvenciahasználati jogosultsággal nem rendelkező résztvevők 
által elnyert alapblokkokból képzett elvi felhasználói blokkokat helyezi el a fennmaradó 
alapblokkpozíciókra. 

4.2.1.2 Speciális szabályok a 3600–3800 MHz frekvenciasávban 

a) A Kiíró a résztvevők által szerzett alapblokkokból képzett elvi felhasználói blokkokat a méretük 

szerint sorrendbe állítja a nagyobb méretű elvi felhasználói blokktól a legkisebb méretű elvi 
felhasználói blokkig haladva. Azonos méretű elvi felhasználói blokkok esetén az elnyert 3600–3800 

MHz-es alapblokkokért összességében magasabb árverési díjat ajánló résztvevő elvi felhasználói 

blokkját helyezi el elsőként a Kiíró. 

Azonos méretű elvi felhasználói blokkok és azonos összegű árverési díj esetén a résztvevők árverési 
nyilvántartásban szereplő nevének ABC sorrendje alapján határozza meg a Kiíró a felhasználói 

blokkok elhelyezésének sorrendjét, olyan módon, hogy az ABC sorrendben előbb szereplő nevű 

résztvevő felhasználói blokkját helyezi el elsőként a Kiíró. 

b) A Kiíró az a) pontban foglaltak szerint felállított sorrend alapján a legnagyobb méretű elvi 
felhasználói blokkal kezdve helyezi el az elvi felhasználói blokkokat a felső sávhatártól kezdve, 

frekvenciában lefelé haladva. 
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4.3. Az árverési eljárás eredménytelenné nyilvánítása  

Eredménytelen az eljárás, amennyiben valamennyi benyújtott Jelentkezés, illetve Ajánlat alaki vagy 

tartalmi szempontból érvénytelen.  

Az árverési eljárás eredménytelen voltát megállapító döntését a Kiíró az eljárás valamennyi résztvevőjével 

közli, valamint a honlapján közzéteszi. 

Az árverési eljárás eredménytelen voltát megállapító döntés elleni jogorvoslat szabályait az Eht. és a Ket. 

tartalmazza. 

4.4. Az árverési eljárás megszüntetése 

A Kiíró az Ápszr. 20. § (1) bekezdésében foglalt esetekben végzéssel megszünteti az eljárást. 
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5. A frekvenciahasználati jogosultság megszerzésével 
járó kötelezettségek 

A 4.2. pont szerinti hatósági határozatban foglaltak teljes körű betartását és teljesítését a Kiíró 

hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi. 

A jogosult a frekvenciahasználati jogosultság megszerzése feltételeinek, az Ajánlata szerinti valamennyi 

vállalásának és az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak a jogosultság teljes időtartama alatt 

köteles megfelelni, amennyiben valamely feltételt nem teljesíti, az Eht.-ban meghatározott 
jogkövetkezmények alkalmazhatók. 

5.1. A teljes árverési díj megfizetésének feltételei 

Az árverési eljárás nyertese köteles a teljes árverési díjat az alábbiak szerint megfizetni.  

Az árverési eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedését követő 10 (tíz) napon belül a nyertes résztvevő 

köteles a teljes árverési díjat a Kiíró számlájára megfizetni.  

A teljes árverési díj összegét a Kiíró a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-00000031 

sz. elkülönített koncessziós számlára átutalással kell megfizetni, az átutalás megjegyzés rovatában fel kell 

tüntetni a „teljes árverési 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. Rádióengedély, berendezés forgalomba hozatala 

Az Eht. és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH 

rendelet (a továbbiakban: Pfgr.) alapján a megszerzett felhasználói blokk jogszerű használatbavételéhez 

keretengedéllyel kell rendelkezni. A keretengedély az egyes állomások konkrét paraméterei nélkül 

tartalmazza az elektronikus hírközlő hálózat üzemben tartásának általános feltételeit. 

Az első állomás csak a keretengedély jogerőre emelkedését követően helyezhető üzembe. A 

keretengedélyt az első állomás üzembe helyezése előtt kell kérni. A keretengedély kiadására irányuló 
kérelem Kiíróhoz történő benyújtása esetén figyelemmel kell lenni a keretengedély kiadására irányuló 

eljárás jogszabályban foglalt ügyintézési idejére, a jogszabályban előírt határidőkre. 

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/pchif). 
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Adatszolgáltatás keretében a jogosultnak a választott technológia alkalmazásáról a jogosultság 

megszerzésétől, technológiaváltás esetén a választott technológia bevezetésétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatnia kell a Hatóságot. A technológia megnevezése mellett a használt névleges 

csatornaosztást, valamint a csatornaközép frekvenciát meg kell adni. 

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 felhasználói állomások 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. 

Rádiótávközlő berendezések piacra vitelére és használatára az alábbi szabályozás vonatkozik: 

 a hálózatban használt bázisállomási és átjátszó berendezéseket be kell jelenteni a Kiírónál 
nyilvántartásba vétel céljából;  

 a rádiótávközlő végberendezéseket nem kell a Kiírónál bejelenteni, amennyiben az eljárás tárgyát 
képező frekvenciákban harmonizált rádióberendezés kerül forgalomba hozatalra (NFFF 5. 
melléklet). 

5.3. A sávdíj mértéke, megfizetésének módja 

A frekvencia használatáért a frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt díjat kell fizetni 

(sávdíj). A sávdíjfizetési kötelezettség kezdete a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének napja, 
amely az Ápszr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján a teljes árverési díj Kiíró által meghatározott 

számlán történő jóváírásának napja.  

A sávdíj mértéke meghatározásának és a sávdíj megfizetésének részletes szabályait a 4.2. pont szerinti 

határozat és a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet tartalmazza. 

A sávdíjat a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú 

pénzforgalmi számlájára kell a Kiíró által megküldött számla alapján havonta megfizetni.  

5.4. A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos 
kereskedelmére vonatkozó feltételek 

Az árverési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog részben és egészben is 

átruházható, haszonbérbe adható; frekvencia vonatkozásában történő részbeni átruházás 

alapblokkonként történhet. Az árverési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jog, jogosultság 
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másodlagos kereskedelmére vonatkozó eljárási szabályokat a másodlagos kereskedelemre vonatkozó 

rendelet tartalmazza.  

5.5. A frekvenciahasználati jogosultságra vonatkozó hatósági 
határozat módosítása jogszabályi kötelezettség alapján, a 
hatékony sávfelhasználás érdekében 

A Kiíró jogosult a frekvenciahasználati jogosultságra vonatkozó hatósági határozatot módosítani, így 

különösen a frekvenciahasználati jogosultság tárgyát képező frekvenciasáv sávhatárait, az alapblokkok, a 

felhasználói blokkok méretét és elrendezését, továbbá a sávhasználat feltételeit felülvizsgálni, a 
frekvenciahasználati jogosultságot részben visszavonni, módosítani, az Eht. 84. § (8) bekezdésének 

figyelembevétele és megfelelő időben adott előzetes tájékoztatás mellett, a nyertes résztvevő érdekeinek 
jelentős sérelme nélkül, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokra, nemzetközi és Magyarország 

európai uniós tagságából eredő kötelezettségekre figyelemmel, kizárólag különösen indokolt esetben, a 

hatékony sávfelhasználás érdekében, az alábbi indokok alapján:  

 a magyarországi elektronikus hírközlési piacon kialakult olyan helyzet, amely akadályozza a 
fogyasztók, felhasználók, előfizetők széles körét érintő, az információs társadalom fejlődését 
elősegítő, szélesebb körű hozzáférést, nagyobb választékot és/vagy jobb elérési és minőségi 
lehetőségeket versenyképes áron biztosító technológia vagy szolgáltatások megjelenését, 
fejlődését, és amely a fentiekben foglalt intézkedések megtétele nélkül észszerű feltételek mellett 
nem szüntethető meg;  

 a magyar jog szerint alkalmazni rendelt nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő, 
spektrumszabályozásra vonatkozó rendelkezésre tekintettel; vagy  

 európai uniós, implementált spektrumszabályozásra vonatkozó elsődleges vagy másodlagos 
jogforrásokra tekintettel.  

5.6. Együttműködés minősített időszakban és honvédelmi 
érdekből 

A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett résztvevő 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 résztvevő 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 gazdasági szereplő 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 szolgáltató 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 az árverési 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 árverési díjat) nem jár vissza. 
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1. Melléklet 
Frekvenciagazdálkodási műszaki előírások 

3400–3800 MHz 
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A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. 

(XI. 13.) NMHH rendeletben szereplő műszaki feltételek mellett a jelen mellékletben szereplő előírásokat 

is be kell tartani a jogosultnak a hálózatok és rendszerek tervezésekor, telepítésekor és a frekvenciák 

használatakor. 

Az Eht. 10. § (1) bekezdés 22. pontja alapján a Hatóság gondoskodik a nemzeti frekvenciafelosztás 

megállapításáról és szükség esetén, de legalább háromévenként történő felülvizsgálatáról. A 3400–3800 
MHz frekvenciasávra vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát jelen eljárás eredményének ismeretében a 

Hatóság a felülvizsgálati időn belül megkezdi; ennek keretében megvizsgálja a 3400–3600 MHz 
frekvenciasávban a TDD rendszerek bevezethetőségét, illetve annak szabályait. 

1. Csatornaközép-frekvencia megválasztása 

A rendszerek csatornaközép-frekvenciái a vonatkozó szabványok szerint megengedett helyek 

bármelyikére megválaszthatók. A felhasználói blokkok széleinek közelében úgy kell a csatornákat 

elhelyezni, hogy egy adott csatornaközép-frekvenciához tartozó csatorna – még a választott technológia a 

névleges csatornaosztásával és az előírt csatornaszélek közötti elválasztással (ha van ilyen), felhasználói 

blokkon belüli frekvenciahasználati előírások mellett is – teljes egészében beleessen a jogosult 

felhasználói blokkjába, kivéve amennyiben másként állapodnak meg a frekvenciában szomszédos 
felhasználói blokkokat használó jogosultak. 

2. Rádiófrekvenciák használata határövezetben 

Határövezeti frekvenciahasználat esetében csak azon állomások frekvenciahasználata engedélyezett, 
amelyek megfelelnek a mindenkor aktuális vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban 

rögzített előírásoknak.  

A nemzetközi frekvenciakoordinációs megállapodások kivonatát a hatóság megjelenteti a honlapján. 

Szükség esetén, a jelentkezők írásbeli kérésére, a hatóság rendelkezésre bocsátja a releváns angol 

nyelvű megállapodásokat PDF formátumban. 

A későbbiekben megkötésre, illetve módosításra kerülő megállapodások kiegészíthetik, illetve felülírhatják 

a korábbi megállapodásokat. 

A nemzetközi koordinációs megállapodásokban leírt szabályozástól eltérő módon is lehet használni a 

frekvenciákat a szomszédos országok hatáskörrel rendelkező hatóságai által jóváhagyott operátorok 
közötti megegyezés alapján.  

3. A szomszédos frekvenciasávokat érintő kompatibilitási 
követelmények 

Helyhez kötött/központi állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell venni a 2700–

3100 MHz sávban működő, korábban engedélyezett katonai radarok zavaró hatását. 



 

 52 

A katonai radarállomások hatását a kialakítandó rendszer hálózatának tervezése és állomásainak 

telepítése során a radarállomások környezetében figyelembe kell venni. A tervezés folyamán javasolt 

helyszíni vizsgálatokat végezni, mivel a radarállomások zavaró hatása sok helyen csak kis mértékben 

vagy egyáltalán nem érvényesül a hullámterjedési adottságok, a kis értékű kitöltési tényező és a terep 

fedettsége miatt. 

A zavartatás szempontjából releváns radarállomásokat az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Telephelyek 

Telephelyek földrajzi 

koordinátái (VGS-84) 
Üzemi frekvenciasáv 

Észak Kelet 

Kup 47°15’08” 17°28’04” 2,7 – 3,1 GHz 

Juta 46°23’37” 17°44’09” 2,7 – 3,1 GHz 

Medina 46°28’18” 18°37’08” 2,7 – 3,1 GHz 

Békéscsaba 46°41’06” 21°00’44” 2,7 – 3,1 GHz 
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2. Melléklet 
Azonosítógazdálkodási előírások 
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1. Azonosítókijelölés 

Az Eht. 85. § (2) bekezdése alapján azonosítót használni csak kijelölési engedély alapján lehet. Az 

azonosító felhasználásának szabályait az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási 

tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet (a továbbiakban: ANFT) határozza meg.  

Mobil rádiótelefon-szolgáltatás és mobilinternet-hozzáférési szolgáltatás az ANFT 1. melléklet 2.3 
pontjában meghatározott mobil előfizetői számokon (MSISDN) nyújtható. A mobilinternet-hozzáférésen 

igénybe vehető telefonszolgáltatás az ANFT 1. melléklet 2.4 pontjában meghatározott (SHS=21) 

nomadikus telefonszámokon nyújtható. A gépek közötti kommunikáció céljára az ANFT 1. melléklet 2.10. 
pontjában meghatározott (SHS=71) M2M számtartomány használható. 

Amennyiben a mobil rádiótelefon-szolgáltatás és a mobilinternet-hozzáférési szolgáltatás nyújtásához 

szükséges feltételek fennállnak, mobil előfizetői számok (MSISDN) részére a Hatóság megnyitja és az új 

szolgáltatóhoz rendeli a több mobil szolgáltató részére megosztott használatra lefoglalt SHS=50 

számtartomány egy zárolt 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. 

2. Számhordozás 

A számhordozást a kijelölt azonosítókra a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) 
NMHH rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítani kell. 
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3. Melléklet 
Ajánlati Lap 
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Ajánlati Lap 

a „3400–3800 MHz frekvenciasáv frekvenciahasználati 
jogosultságok” 

tárgyában kiírt árveréshez 

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a Dokumentációban meghatározott számképzési 

követelményeket! 

 

3400–3600 MHz frekvenciasáv 
Egy FDD alapblokk kikiáltási ára: 108 000 001 Ft 

2x5 MHz-es alapblokkok 
A licit összege (Ft) 

Betűvel: 

1. alapblokk   

2. alapblokk  

3. alapblokk  

4. alapblokk  

5. alapblokk  

6. alapblokk  

Folytatás a következő oldalon > 
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Folytatás az előző oldalról > 

 

3600–3800 MHz frekvenciasáv 
Egy TDD alapblokk kikiáltási ára: 54 000 001 Ft 

5 MHz-es alapblokkok 
A licit összege (Ft) 

Betűvel: 

1. alapblokk   

2. alapblokk  

3. alapblokk  

4. alapblokk  

5. alapblokk  

6. alapblokk  

7. alapblokk   

8. alapblokk  

9. alapblokk  

10. alapblokk  

Folytatás a következő oldalon > 
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Folytatás az előző oldalról > 

 

5 MHz-es alapblokkok 
A licit összege (Ft) 

Betűvel: 

11. alapblokk  

12. alapblokk  

13. alapblokk  

14. alapblokk  

15. alapblokk  

16. alapblokk  

17. alapblokk  

18. alapblokk  

19. alapblokk  

20. alapblokk  

 

2016. május 2. 

 …………...……………………………………… 

 (cégszerű aláírás/jelentkező képviselőjének 

aláírása) 
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Függelék 
Kitöltési Segédlet az Ajánlati Laphoz 
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Az Ajánlati Lapon megjelölt valamennyi licitnek meg kell felelni az alábbi, a Dokumentáció 3.25. 

pontjában meghatározott számképzési feltételeknek: 

1. el kell érnie a 2.2.1. pontban meghatározott kikiáltási árat; 
2. egész számnak kell lennie; 
3. a licit utolsó 3 (három) számjegye nem lehet 3 (három) egymást – növekvő vagy csökkenő 

sorrendben – követő számjegy; 
4.  a licit utolsó 3 (három) számjegye nem lehet 3 (három) egymással azonos számjegy; 
5. a 3400–3600 MHz frekvenciasáv vagy a 3600–3800 MHz frekvenciasáv vonatkozásában megtett 

valamely licit összege nem lehet azonos az adott frekvenciasávban megtett másik licit 
összegével. 

Példák a számképzési feltételeknek 
ellentmondó licitekre 

Licit összege Licit érvénytelenségének indoka 

3400–3600 MHz frekvenciasáv 

vonatkozásában: 
 107 000 990     

A licit összege nem éri el a kikiáltási árat 

3600–3800 MHz frekvenciasáv 
vonatkozásában: 

 50 000 600 

A licit összege nem éri el a kikiáltási árat 

 308 000 124,5 A licit összege nem egész szám 

 206 000 000 A licit utolsó 3 számjegye azonos  

 358 126 555  A licit utolsó 3 számjegye azonos  

 210 000 123  A licit utolsó 3 számjegye egymást követő szám növekvő 

sorrendben 

 300 000 321 A licit utolsó 3 számjegye egymást követő szám csökkenő 

sorrendben  

egy frekvenciasávon belül: 

 198 123 466 

 198 123 466 

A licit egy adott frekvenciasávon belül megegyezik egy másik licit 

összegével 
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Példák a számképzési feltételeknek 
megfelelő licitekre 

Licit összege Licit érvényességének indoka 

 126 126 556 A licit utolsó 3 számjegye nem azonos és nem is egymást követő 

számjegy  

 126 126 566 A licit utolsó 3 számjegye nem azonos és nem is egymást követő 

számjegy 

 126 126 656 A licit utolsó 3 számjegye nem azonos és nem is egymást követő 

számjegy  

 258 000 421 A licit utolsó 3 számjegye nem azonos és nem is egymást követő 

számjegy  

 300 111 112 A licit utolsó 3 számjegye nem azonos és nem is egymást követő 

számjegy  

egy frekvenciasávon belül: 

 160 123 466 

 161 123 466 

A licit egy adott frekvenciasávon belül nem egyezik meg egy másik 

licit összegével 

 egy frekvenciasávon belül: 

 260 123 466 
 260 123 467  

A licit egy adott frekvenciasávon belül nem egyezik meg egy másik 

licit összegével 

3400–3600 MHz frekvenciasáv 
vonatkozásában: 

 110 000 990 

3600–3600 MHz frekvenciasáv 
vonatkozásában: 

 110 000 990 

A licit egy adott frekvenciasávon belül nem egyezik meg egy másik 
licit összegével 
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