Hirdetmény
a 3400–3800 MHz
frekvenciasávban
megszerezhető
frekvenciahasználati
jogosultságok
TÁRGYÁBAN KIÍRT ÁRVERÉSI
ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

2016. április 11.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) mint a polgári
frekvenciagazdálkodásért felelős hatóság, árverést (a továbbiakban: árverési eljárás) hirdet a 34003800 MHz frekvenciasávhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok megszerzése tárgyában.
1.

Az árverési eljárás hivatalból, jelen hirdetmény közzétételének napján, 2016. április 11-én indul.

2.

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, valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) szabályai megfelelően alkalmazandók.

3.

Az árverési eljárás részletes szabályait a Kiíró által kialakított kiírási dokumentáció (a
továbbiakban: Dokumentáció) határozza meg.
A Dokumentáció nyomtatott formában a jelen hirdetmény közzététele napjától kezdődően a
jelentkezési határidő lejártáig, a Dokumentáció díjának Kiíró részére történt átutalását és az
átutalás tényének igazolását követően szerezhető be a Kiírótól (1015 Budapest, Ostrom u. 2325., munkanapokon 9-12 óráig). A Dokumentáció díját a Kiíró Magyar Államkincstár által vezetett
10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára kell átutalni, az átutalás megjegyzés
rovatában fel kell tüntetni, hogy „3400-3800 MHZ dokumentáció díja”.
A Dokumentáció díja 20 000 Ft + 27% ÁFA, tehát mindösszesen 25 400 Ft (azaz huszonötezernégyszáz forint).
A Dokumentáció a Kiíró honlapjáról (http://nmhh.hu) elektronikus formában ingyenesen letölthető,
azonban a Dokumentáció ilyen módon történő megszerzése (letöltése) nem jogosít fel az
árverési eljárásban jelentkezőként való részvételre.

4.

Az árverési eljárás tárgya a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok
felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: NFFF)
meghatározott
•
•

16 (tizenhat) darab 2*5 MHz-es anonim FDD alapblokkból a 3410-3590 MHz
frekvenciatartományban (3400-3600 MHz frekvenciasávban), és
40 (negyven) darab 5 MHz-es anonim TDD alapblokkból a 3600-3800 MHz
frekvenciasávban (3600-3800 MHz frekvenciasávban)

a Dokumentációban
jogosultsága.

foglaltak

szerint képzett felhasználói blokkok

frekvenciahasználati

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.
Az árverési eljárás tárgyát képező frekvenciasávok leírását és használatuk részletes feltételeit a
Dokumentációban, így különösen annak az 1. mellékletében foglalt előírások, valamint a
frekvenciahasználatra vonatkozó jogszabályok (különösen az NFFF) tartalmazzák.
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A frekvenciahasználati jogosultság szerzésére vonatkozó mennyiségi (szerzési) korlátokat az
NFFF és a Dokumentáció tartalmazza.
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.

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

vonatkozó

Az árverési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos
kereskedelmére vonatkozó eljárási szabályokat a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről
szóló 7/2013. (IX.19.) NMHH rendelet (másodlagos kereskedelemre vonatkozó rendelet)
tartalmazza.
5.

Az alapblokkok kikiáltási ára:
Kikiáltási ár összege (Ft)
Alapblokk
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.
6.

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 Kiíró részére
a Dokumentációban meghatározott módon.
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7.

A jelentkezők az árverési eljárásra történő jelentkezést – a Dokumentációban meghatározott
módon, és a Dokumentációban részletezett tartalmi és formai 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.

8.

A részvétel személyi feltételeit, valamint az alaki és a tartalmi érvényességi feltételeket az Ápszr.
és a Dokumentáció tartalmazza.

Budapest, 2016. április 11.
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