Iktatószám: UF/12005-19/2016.
Tárgy: Árverési eljárás eredményének
megállapítása a 3400-3800 MHz
frekvenciasáv frekvenciahasználati
jogosultságok tárgyában kiírt árverési
eljárásban

HATÁROZAT
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal vagy Kiíró) a
3400-3800 MHz frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában 2016. április
11. napján hivatalból indított árverési eljárásban (a továbbiakban: Árverés vag y Árverési
eljárás) az alábbiakat állapítja meg:
1. Az Árverési eljárás nyertesei:
a) a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.;
cégjegyzékszám: 01-10-044159; a továbbiakban: Vodafone) a 3410-3590 MHz
frekvenciatartományban a Kiíró által 6 (hat) db 2*5 MHz-es FDD alapblokkból
kialakított 3410-3440/3510-3540 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokk –
összesen 60 MHz – tekintetében.
A Vodafone jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 (tíz) napon belül köteles
a teljes árverési díjnak megfelelő összeget, 648 600 000 Ft-ot, azaz
hatszáznegyvennyolcmillió-hatszázezer forintot, mint teljes árverési díjat a Kiíró
Magyar Államkincstár által vezetett, 10032000-00300939-00000031 számú
elkülönített koncessziós számlájára átutalással megfizetni. Az átutalás megjegyzés
rovatában fel kell tüntetni a „teljes árverési díj” megjelölést.
b) a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.;
cégjegyzékszám: 01-09-667975; a továbbiakban: DIGI) a 3600–3800 MHz
frekvenciatartományban a Kiíró által 4 (négy) db 5 MHz-es anonim TDD alapblokkból
kialakított 3780-3800 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokk – összesen 20
MHz – tekintetében.
A DIGI jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 (tíz) napon belül köteles a
teljes
árverési
díjnak
megfelelő
összeget,
248 000 010 Ft-ot,
azaz
kétszáznegyvennyolcmillió-tíz forintot, mint teljes árverési díjat a Kiíró Magyar
Államkincstár által vezetett, 10032000-00300939-00000031 számú elkülönített
koncessziós számlájára átutalással megfizetni. Az átutalás megjegyzés rovatában fel
kell tüntetni a „teljes árverési díj” megjelölést.
Fizetési késedelem esetén a Kiíró jogosult a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény szerinti késedelmi kamat felszámítására, illetőleg egyszeri fizetési felszólítást

követően, a fizetési felszólításban foglalt teljesítési határidő eredménytelen eltelte után
igényének a nyertes által az Árverési eljárás keretében benyújtott teljesítési biztosíték
terhére történő kielégítésére, továbbá a Kiíró jogosult eljárási bírságot kiszabni.
2. A frekvencia használatáért a frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt a
DIGI-nek és a Vodafone-nak (a továbbiakban együtt: Nyertesek) sávdíjat kell fizetnie. A
sávdíjfizetési kötelezettség kezdete a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének
a jelen határozat (a továbbiakban: Határozat) rendelkező rész 3. a) pontja szerinti napja.
A sávdíj mértéke a frekvencialekötés és – használat díjáról szóló 1/2011. (III.31.) NMHH
rendelet (a továbbiakban: Fdr.) alapján
a) a Vodafone esetében nettó 54 000 000 Ft, azaz ötvennégymillió forint havonta,
b) a DIGI esetében nettó 18 000 000 Ft, azaz tizennyolcmillió forint havonta.
Az Fdr. alapján a Nyertesek a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének napját
követő 4 (négy) évig a sávdíjból 50% kedvezményre jogosultak.
3. A jogosultság időtartama
a) A Nyertesek a frekvenciahasználati jogosultságot a teljes árverési díjnak a Határozat
rendelkező rész 1. pontja szerinti átutalása Kiíró számláján történő jóváírásának
napján szerzik meg.
b) Az Árverés eredményeképpen megszerzett, a Határozat rendelkező rész 1. a) és b)
pontjaiban meghatározott felhasználói blokkokra vonatkozó frekvenciahasználati
jogosultságok lejárati dátuma egységesen: 2034. június 15.
c) A frekvenciahasználati jogosultságok időtartama nem hosszabbítható meg.
4. A felhasználói blokkok használatbavétele
a) A felhasználói blokkok legkorábbi használatbavételi időpontja:
A 3410-3440/3510-3540 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokkon belül a
3410–3424/3510–3524 MHz frekvenciatartomány legkorábbi használatbavételi
időpontja – a Hatóság által kiadott jogerős keretengedély alapján – 2016. 07. 10.
napja, a fennmaradó frekvenciatartomány legkorábbi használatbavételi időpontja
2016. 07. 20. napja.
A 3780-3800 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokk a Hatóság által kiadott
jogerős keretengedély alapján azonnal igénybe vehető.
b) A felhasználói blokkok használatához szükséges keretengedély iránti kérelmet a
frekvenciahasználati jogosultság - a Határozat rendelkező rész 3. a) pontja szerinti
időpontban történő - megszerzését követő 2 (két) éven belül be kell nyújtani a
Kiíróhoz.
A keretengedély kiadása iránti kérelem a frekvenciahasználati jogosultság - a
Határozat rendelkező rész 3. a) pontja szerinti időpontban történő - megszerzését
követő naptól nyújtható be a Hivatalhoz.
c) A Határozat 1. a) és 1. b) pontjaiban meghatározott felhasználói blokkok elektronikus
hírközlési szolgáltatás nyújtására történő használatát a frekvenciahasználati
jogosultság - a Határozat rendelkező rész 3. a) pontja szerinti időpontban történő megszerzését követő 4 (négy) éven belül meg kell kezdeni.
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5. Az egyes rádióállomások 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).
6. 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.
7. 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.
8. A megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog részben és egészben is átruházható,
haszonbérbe adható; frekvencia vonatkozásában történő részbeni átruházás
alapblokkonként történhet.
9. A Kiíró jogosult a 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 elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 84. § (8) bekezdésének
figyelembevétele és megfelelő időben adott előzetes tájékoztatás mellett, a nyertes
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) 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 ésszerű feltételek mellett nem szüntethető meg;
b) a magyar jog szerint alkalmazni rendelt nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő,
spektrumszabályozásra vonatkozó rendelkezésre tekintettel; vagy
c) európai uniós, implementált spektrumszabályozásra vonatkozó elsődleges vagy
másodlagos jogforrásokra tekintettel.
10. A Nyertesek kötelesek 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.
11. A Nyertesek kötelesek együttműködni az Eht.-ban és más jogszabályokban foglaltak
szerint a titkos információgyűjtés érdekében.

3

12. A Nyertesek kötelesek 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 nyertes által szolgáltatott adatokat köteles a nyertes kérésére
bizalmasan és az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezelni. A Kiíró részére
történő adatszolgáltatás térítésmentes. A nyertes köteles a jogszabályokban
meghatározott adatkezelési szabályok betartására.
13. A Nyerteseknek a választott technológia alkalmazásáról a jogosultság megszerzésétől,
technológiaváltás esetén a választott technológia bevezetésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatniuk kell a Hatóságot. A technológia megnevezése mellett a használt
névleges csatornaosztást, valamint a csatornaközép frekvenciát meg kell adni.
14. A Nyerteseknek a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok
felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendeletben (a továbbiakban:
NFFF) szereplő műszaki feltételek mellett az alábbi előírásokat is be kell tartania a
hálózatok és rendszerek tervezésekor, telepítésekor és a frekvenciák használatakor:
a) 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 csatornaközépfrekvenciához 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.
b) Határövezeti
frekvenciahasználat
esetében
csak
azon
állomások
frekvenciahasználata engedélyezett, amelyek megfelelnek a mindenkor aktuális
vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban rögzített előírásoknak.
c) 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.
d) A későbbiekben megkötésre, illetve módosításra kerülő
kiegészíthetik, illetve felülírhatják a korábbi megállapodásokat.

megállapodások

e) 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.
f) Helyhez kötött/központi állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell
venni a 2700–3100 MHz sávban működő, korábban engedélyezett katonai radarok
zavaró hatását.
g) 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.
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h) A zavartatás
tartalmazza.

szempontjából

Telephelyek
Kup
Juta
Medina
Békéscsaba

releváns

radarállomásokat

Telephelyek földrajzi
koordinátái (VGS-84)
Észak
Kelet
47°15’08”
46°23’37”
46°28’18”
46°41’06”

17°28’04”
17°44’09”
18°37’08”
21°00’44”

az

alábbi

táblázat

Üzemi frekvenciasáv
2,7 – 3,1 GHz
2,7 – 3,1 GHz
2,7 – 3,1 GHz
2,7 – 3,1 GHz

A Határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, a Határozat a közléssel jogerős. A
Határozattal szemben jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető a
közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságnak címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott
keresetlevélben. A keresetlevél benyújtásának a Határozat végrehajtására nincs halasztó
hatálya, a keresettel támadott Határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól
kérhető. A Határozat felülvizsgálata iránti perben az ügyfél tárgyalás tartását kérheti a
bíróságtól.
A Nyertesek az Árverésen való részvétel díját megfizették, az Árverési eljárás során egyéb
eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS
I.
A) Hatásköri szabályok
A Hivatal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény 114. § (2) bekezdése alapján az Eht. 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1)
bekezdés 10. pontjában foglalt hatáskörében a kormány politikájának megfelelően gyakorolja
a rádiófrekvenciákra és azonosítókra vonatkozó állami tulajdonosi jogokat, gazdálkodást
folytat a rádiófrekvenciák és azonosítók vonatkozásában, dönt a frekvenciahasználati
jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat kiírásáról és lefolytatja a
frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverési és pályázati eljárásokat.
A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól
szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) 3. § (1) bekezdése, valamint
az Eht. 10. § (2) bekezdése szerint az Eht. 10. § (1) bekezdés 10. pontja alapján a Hivatal
hatáskörébe tartozik a polgári célú frekvenciahasználati jogosultság árverés, illetve pályázat
útján történő megszerzésével kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása.
Az Ápszr. 3. § (1) és (3) bekezdése alapján az árverési eljárás hatósági ügy és hatósági
eljárás, amely a Hivatal hatósági hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az Eht., valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai megfelelően alkalmazandók. Az eljárás részletes
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szabályait a vonatkozó jogszabályok keretében a Hivatal által kialakított dokumentáció
határozza meg.
B) Előzmények – az Árverés kiírása
Az Eht. 40/A. § (1) bekezdése szerint a Hivatal a frekvenciahasználati jogosultság
megszerzését szolgáló versenyeztetési eljárás (árverés, pályázat) megindítását megelőzően
a 40/A. § (2)-(7) bekezdése szerint egyeztet az érdekeltekkel. Az Eht. 40/A. § (1) bekezdése
szerinti egyeztetés céljából a Hivatal 2016. március 10-én hirdetőtábláján, valamint
internetes honlapján közzétette a „3400-3800 MHz frekvenciasáv frekvenciahasználati
jogosultságok tárgyában kiírt árverési dokumentáció” (a továbbiakban: Dokumentáció)
tervezetét, melyet a 11036/Ü/361/2016/2 ügyszámú közjegyzői okirat tanúsít. A közzétételtől
számított 20 (húsz) napon belül, 2016. március 30. napjáig bárki megküldhette a Hivatal
részére a Dokumentáció tervezetére vonatkozó álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét.
A tervezetre öt írásbeli észrevétel érkezett. A Hivatal a Dokumentáció tervezetének
közzétételével egy időben konzultációra vonatkozó felhívást tett közzé, melyben
meghatározta többek között a konzultáció helyét, idejét, a részvétel feltételeit, a részvételi
regisztráció módját. A Hivatal a konzultációt 2016. március 22. napján tartotta meg, ahol a
résztvevők feltehették kérdéseiket, jelezhették észrevételeiket. A konzultációra írásban feltett
kérdés nem érkezett. A konzultációról készült összefoglalót, benne az elhangzott kérdésekre
és észrevételekre adott válaszokat a Hivatal internetes honlapján 2016. március 31. napján
közzétette, melyet a 11036/Ü/480/2016/2 ügyszámú közjegyzői okirat tanúsít, továbbá a
válaszokat elektronikus úton megküldte a kérdéseket feltevő részére.
A Hivatal 2016. április 11. napján, hirdetőtábláján, valamint internetes honlapján közzétette
az Ápszr. 2. § e) pontja szerinti Dokumentációt és az Árverés kiírásáról szóló, az Ápszr. 2. §
c) pontja szerinti hirdetményt, melyet a 11036/Ü/549/2016/2 ügyszámú közjegyzői okirat
tanúsít. Az Ápszr. 5. § (4) bekezdése alapján a hirdetmény közzétételének napján az
Árverési eljárás hivatalból megindult.
A Dokumentáció közzétételével egy időben a Kiíró megkezdte a Dokumentáció
értékesítését. Dokumentációt 2016. május 2. napján 16:00 óráig, a Dokumentáció 3.8. pontja
szerinti jelentkezési határidőig három személy – köztük a DIGI és a Vodafone – vásárolta
meg.
A Kiíró a Dokumentációt megvásárlók részére az Ápszr. 8. §-ában foglaltaknak megfelelően
írásbeli kérdésfeltevési lehetőséget biztosított. A Dokumentációt megvásárlók nem éltek a
kérdésfeltevési lehetőséggel.
C) Előzmények – a Jelentkezés benyújtása, bontása
A jelentkezés beadására a Dokumentáció 3.8. pontja által előírt napon, 2016. május 2.
napján a Hivatalhoz két jelentkező nyújtott be jelentkezést (a továbbiakban: Jelentkezés,
együtt: Jelentkezések), amelyeket a Hivatal jelentkezési sorrendben, a DIGI tekintetében az
UF/12005-5/2016., a Vodafone tekintetében az UF/12005-6/2016. számon iktatott.
A Jelentkezések bontására a Jelentkezők képviselői, valamint közjegyző jelenlétében a
Dokumentáció 3.19. pontja által előírt módon, 2016. május 3. napján került sor. A DIGI
jelentkezésének bontását és tartalmát a 11036/Ü/703/2016/2 ügyszámú közjegyzői okirat, a
Vodafone jelentkezésének bontását és tartalmát a 11036/Ü/706/2016/2 ügyszámú
közjegyzői okirat tanúsítja.
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A Jelentkezés két egymástól elkülönülő egységből, a Dokumentáció 3.10.1. a) pontja szerinti
részvételi jelentkezésből, és zárt borítékban lévőt ajánlatból (a továbbiakban: Ajánlat, együtt
Ajánlatok) áll. A Jelentkezések fentiek szerinti bontása során a Kiíró csak a részvételi
jelentkezések tartalmát ismerte meg, a lezárt Ajánlatok bontására ekkor még nem került sor.
D) Előzmények – részvételi nyilvántartásba vétel
A Hivatal a Dokumentáció 3.20. és 3.21. pontjai és az Ápszr. 12. § (1) bekezdésének
megfelelően a jelentkezési határidő lejártától számított tizenöt napon belül a Jelentkezések
részvételi jelentkezés részét alaki szempontból megvizsgálta a tekintetben, hogy
megfelelnek-e az Ápszr. 9. §-ában és a Dokumentációban foglalt személyi (részvételi) és
alaki érvényességi követelményeknek.
Az Ápszr. 2. § i) pontja és 7. §-a értelmében az Árverésen való részvétel érdekében a
Jelentkezőknek részvételi díjat kellett fizetniük, melynek összegét és megfizetésének
feltételeit az Ápszr. 4. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a Dokumentáció 3.13. pontja
tartalmazza. A Hivatal megállapította, hogy a Jelentkezők a részvételi díjat befizették.
A Hivatal megvizsgálta a benyújtott Jelentkezéseket a Dokumentáció 3.10-3.11. pontjaiban
előírt alaki (formai) követelmények, valamint a 3.9. pont szerint személyi (részvételi)
feltételek teljesülése szempontjából.
A vizsgálatok eredményként a Hivatal megállapította, hogy az Ápszr. 9. §-ában és a
Dokumentáció 3.10-3.14. pontjaiban előírt alaki (formai) követelmények, továbbá a
Dokumentáció 3.9. pontjában foglalt személyi (részvételi) követelmények hiánytalanul
teljesültek, a Jelentkezések alakilag érvényesek.
A Hivatal az Ápszr. 12. § (2) bekezdése és a Dokumentáció 3.22. pontja alapján az alakilag
érvényes Jelentkezést benyújtó jelentkezőket 2016. május 12-én árverési nyilvántartásba
vette, melyről a résztvevőket az UF/12005-13/2016. (DIGI) és az UF/12005-14/2016.
(Vodafone) iktatószámú levelében értesítette. A Hivatal a nyilvántartásba vett résztvevők
listáját honlapján közzétette, melyet a 11036/Ü/762/2016/2 ügyszámú közjegyzői okirat
tanúsít.
E) Az Ajánlatok bontása
A Hivatal 2016. május 18. napján, az árverési nyilvántartásba vételt követően bontotta ki a
Jelentkezések részeként benyújtott zárt Ajánlatokat közjegyző jelenlétében, amelyet a
11036/Ü/782/2016/2 közjegyzői okirat tanúsít.
Az ajánlatok bontását követően megállapítást nyert, hogy a Vodafone a 3400-3600 MHz
sávban 6 db 2×5 MHz-es anonim FDD alapblokkra, a DIGI a 3600-3800 MHz sávban 4 db 5
MHz-es anonim TDD alapblokkra nyújtott be ajánlatot.
A Hivatal az Ápszr. 25. §-a és a Dokumentáció 3.23. és 3.25. pontjai szerint megvizsgálta a
résztvevők Ajánlatát. A vizsgálat kiterjedt az Ajánlati Lap alaki és tartalmi érvényességére, a
Dokumentáció 3.25. A)-D) pontjaiban meghatározott licitképzési szabályok teljesülésének
ellenőrzésére, az Ajánlat részeként benyújtott teljesítési biztosítékok tekintetében annak
vizsgálatára, hogy megfelel-e a Dokumentációban és az Ápszr.-ben foglalt tartalmi
előírásoknak.
A vizsgálatok alapján a Hatóság megállapította, hogy a DIGI és a Vodafone Ajánlata
megfelel a Dokumentáció alaki és tartalmi érvényességi feltételeinek.
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F) Az Ajánlatok értékelése
A Hivatal az előző pont szerinti vizsgálat lezárását követően megkezdte az Árverési szakasz
lebonyolítását, a licitek értékelését a Dokumentáció 4.1. pontja szerint.
A résztvevők eltérő sávban – a Vodafone a 3400-3600 MHz, a DIGI a 3600-3800 MHz
sávban – tettek liciteket.
A 3400-3600 MHz sáv tekintetében a Vodafone az alábbi liciteket tette:
2X5 MHz-es FDD alapblokkok

licit (Ft)

1. alapblokk

108 101 216

2. alapblokk

108 101 016

3. alapblokk

108 100 817

4. alapblokk

108 100 214

5. alapblokk

108 099 015

6. alapblokk

108 097 722

A 3600-3800 MHz sáv tekintetében a DIGI az alábbi liciteket tette:
5 MHz-es TDD alapblokkok

licit (Ft)

1. alapblokk

62 000 001

2. alapblokk

62 000 002

3. alapblokk

62 000 003

4. alapblokk

62 000 004

A Hivatal megállapította, hogy valamennyi licit érvényes, ezt követően a licitek Dokumentáció
4.1. pontja szerinti résztvevőnkénti sorba rendezését, rangsorolását, átlagolását követően
megállapította, hogy nincs szükség viszontajánlattételi felhívásra, sorsolásra.
A Hivatal a fentiek alapján az értékelés sorrendjében a következők szerint állapította meg a
nyertesek személyét:
6 (hat) db 2*5 MHz-es anonim FDD alapblokk nyertese a Vodafone;
4 (négy) db 5 MHz-es anonim TDD alapblokk nyertese a DIGI.
A felhasználói blokkokat a Hivatal a hatékony sávgazdálkodás szempontjaira figyelemmel a
Dokumentáció 4.2.1. pontja alapján alakította ki. Az elnyert alapblokkokat résztvevőnként
egy-egy elvi felhasználói blokká vonta össze, majd ezeket a blokkokat a 3400-3600 MHz és
a 3600-3800 MHz frekvenciasávban elhelyezte az alábbiak szerint.
Mivel a 3400-3600 MHz sávban a Vodafone egyetlen nyertesként nem rendelkezik
frekvenciahasználati jogosultsággal, ezért az elvi felhasználói blokk elhelyezésének a
Dokumentáció 4.2.1. pontja szerinti egyetlen szempontja, hogy az Árverés eredményeként
nem értékesített sávrészek a lehető legnagyobb, frekvenciában összefüggő felhasználói
blokkot alkossanak. Ezért az összesen 60 MHz felhasználói blokk a 3410-3440/3510-3540
MHz frekvenciatartományban került meghatározásra.
Tekintve, hogy a 3600-3800 MHz sávban egyetlen nyertes a DIGI volt, ezért az alapblokkok
elhelyezésének a Dokumentáció 4.2.1.2. b) alpontja szerinti egyetlen szempontja, hogy az
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elvi felhasználói blokk a felső sávhatártól kezdve, frekvenciában lefelé haladva kerüljön
elhelyezésre. Ezért az összesen 20 MHz felhasználói blokk a 3780-3800 MHz
frekvenciatartományban került meghatározásra.
Tekintettel arra, hogy az Árverésen meghirdetett 16 db anonim 2*5 MHz-es FDD
alapblokkból a 3400-3600 MHz frekvenciatartományban 10 db alapblokkra, valamint a 40 db
5 MHz-es anonim TDD alapblokkból a 3600-3800 MHz frekvenciatartományban 36 db
alapblokkra nem érkezett Ajánlat, ezért a Kiíró ezen alapblokkok tekintetében nem állapított
meg nyertest.

II.

A Hivatal a fentiek alapján a rendelkező rész 1-3. pontjában leírtak szerint állapította
meg az Árverési eljárás eredményét, nyerteseinek személyét, a teljes árverési díjjal
összefüggő rendelkezéseket, a fizetendő sávdíj mértékét és megfizetésével
kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá az Ápszr. 21. § (6) bekezdésében foglaltakat.
A teljes árverési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat az Ápszr. 17. § (1) bekezdése
alapján a Dokumentáció 5. 1. pontja határozza meg.
A sávdíjat általános forgalmi adó (ÁFA) terheli. A sávdíjról a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság havonta számlát állít ki, amelyet a nyertes a számlán feltüntetett fizetési határidőn
belül (kiállítást követő 30 naptári nap) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára
történő átutalás útján köteles kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén a nyertes a
késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére.
A Hivatal az Ápszr. 18. § (4) bekezdés f) pontja alapján a teljesítési biztosítékot felszabadítja,
ha az Árverés nyertese a teljes árverési díjat megfizette.
Amennyiben az Árverésen megszerzett frekvenciahasználati jog vagy jogosultság
visszavonására a nyertes kérelmére kerül sor, a nyertes által a frekvenciahasználati jogért
vagy jogosultságért kifizetett összeg (ideértve különösen a teljes árverési díjat) nem jár
vissza összhangban az Ápszr. 21. § (10) bekezdésével és a Dokumentáció 5.9. pontjával.
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A havonta fizetendő sávdíj mértéke az Fdr. 20. § (2) bekezdése és a 9. számú melléklete
alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:
a)

a Vodafone 3410-3440/3510-3540 MHz frekvenciatartományú, összesen 60 MHz-es
felhasználói blokkja tekintetében:
Egységdíj
Ft/kHz/hó
7500, azaz
hétezer-ötszáz

b)

Frekvenciasáv
összege
kHz
60000, azaz
hatvanezer

sávszorzó
0,12

sávdíj 1 (egy) hónapra
vonatkozóan
Ft
7500 * 60000 * 0,12= 54000000,
azaz ötvennégy millió

a DIGI 3780-3800 MHz frekvenciatartományú, összesen 20 MHz-es felhasználói
blokkja tekintetében:
Egységdíj
Ft/kHz/hó
7500, azaz
hétezer-ötszáz

Frekvenciasáv
összege
kHz
20000, azaz
húszezer

sávszorzó
0,12

sávdíj 1 (egy) hónapra
vonatkozóan
Ft
7500 * 20000 * 0,12 = 18000000,
azaz tizennyolc millió

A sávdíjkedvezmény mértéke az Fdr. 20. § (4) bekezdésén alapult, mely szerint a
beruházások támogatása érdekében a 3400-3600 MHz és a 3600-3800 MHz
frekvenciasávban a 2013. március 1. napját követően indult versenyeztetési eljárás
keretében frekvenciahasználati jogosultságot megszerző, vállalkozás a megszerzés napját
követő 4 évig a sávdíjból 50% kedvezményre jogosult.
A sávdíjfizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezés a Dokumentáció 5.3. pontján alapul,
figyelemmel az Ápszr. 22. § (2) bekezdés a) pontjára.
A sávdíj megfizetésének szabályai az Fdr. 20-20/A. §-ain alapulnak.
A frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének időpontja az Ápszr. 22. § (2) bekezdés
a) pontján és a Dokumentáció 4.2. pontján alapul.
A frekvenciahasználati jogosultságok lejárati dátumát a Dokumentáció 2.2.3. pontja
határozza meg az Eht. 55. § (2a) bekezdés c) pontja értelmében.
A felhasználói blokkok használatbavételi időpontjai a Dokumentáció 2.2.3.1. pontján
alapulnak.
A
felhasználói
blokkok
használatához
szükséges
keretengedély
a
polgári
frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (a
továbbiakban: Pfgr.) 12. § (3) bekezdésén alapul. A keretengedély iránti kérelem
benyújtására, továbbá az elektronikus hírközlési szolgáltatás megkezdésére vonatkozó
határidőket a Dokumentáció 2.2.3. pontja írja elő. E kötelezettségek elmulasztása esetén a
Kiíró az Eht.-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
A frekvenciahasználat céljára vonatkozó rendelkezés az NFFF 2. mellékletén és a
Dokumentáció 2.2.3. pontján alapul.
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A Nyertesek – az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése esetén – a frekvenciahasználatra
vonatkozó engedély alapján, az abban foglaltaknak megfelelően jogszerűen telepíthetnek és
üzemeltethetnek elektronikus hírközlő hálózatot, melyet elektronikus hírközlési szolgáltatás
nyújtására használhatnak.
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.
A rádióállomásokról szóló adatszolgáltatás a Pfgr. 13. § (2) bekezdésének e) pontján és a
(7) bekezdésén alapul.
A felhasználói állomások egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentessége az NFFF 2.
mellékletén, a rádióállomások, bázisállomások és átjátszó berendezések telepítésével,
bejelentésével kapcsolatos szabályok a Dokumentáció 5.2 pontján alapulnak. A harmonizált
frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseit az NFFF 5. melléklete
határozza meg.
A megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházására vonatkozó eljárási
szabályokat a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH
rendelet határozza meg. Az átruházás szabályai az NFFF 3. melléklet 4.2.1.8. pontján és a
Dokumentáció 2.2.3 pontján alapulnak.
A Határozat módosítására vonatkozó rendelkezés a Dokumentáció 5.5. pontján alapul
figyelemmel az Eht. 55. § (2a) bekezdés l) pontjára, a 84. § (8) bekezdésére, továbbá a Pfgr.
23. § (1) bekezdés a) és b) pontjaira.
A minősített időszakban, a honvédelmi érdekből és a titkos információgyűjtés érdekében
történő együttműködési kötelezettségekre vonatkozó rendelkezések az Eht. 92. §-án és a
Dokumentáció 5.6. és 5.7. pontjain alapulnak.
Az adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések az Eht. vonatkozó szabályai, különösen a
12/A §-a, valamint a Dokumentáció 5.8. pontja szerint kerültek előírásra. E kötelezettségek
elmulasztása esetén a Kiíró az Eht.-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
A választott technológiára vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget az Eht. 55. § (2a)
bekezdés a) pontjára figyelemmel a Dokumentáció 5.2. pontja írja elő.
A csatornaközép megválasztása, a határövezeti frekvenciahasználat és a szomszédos
frekvenciasávokat érintő kompatibilitási követelmények a Dokumentáció 1. Mellékletén
alapulnak.
A Hivatal az Ápszr. 21. § (2) bekezdése alapján és a Dokumentáció 4.2. pontja szerint a
jelen eljárásban az Árverési eljárás tárgyát képező valamennyi felhasználói blokk
tekintetében egybefoglalt határozatot hozott.
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III.
A Hivatal a fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
A Hivatal a Ket. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közléssel jogerős Határozatát az Eht. 43. §
(2) bekezdés d) pontja, az Ápszr. § 21. § (5) bekezdése, valamint a Dokumentáció 4.2.
pontja alapján a honlapján – a személyes adatok és az eljárásban zártan kezelt adatok
védelmére tekintettel – közzéteszi.
A Határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről,
valamint a tárgyalás tartása iránti kérelemről szóló tájékoztatás az Eht. 44. § (6)-(7)
bekezdésein, a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 338. § (1)-(2) bekezdésein alapul.
Budapest, 2016. június 6.
Aranyosné dr. Börcs Janka,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Karl Károly
főosztályvezető
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