TERVEZET!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének
…/2017. (…. ….) NMHH rendelete
a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 11. pontjában, a 7. §
tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 12. pontjában, a 8.
§ tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 13. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. § (1) A rendelet hatálya a rádióberendezés forgalmazásához szükséges megfelelőségértékelésre és
megfelelőségigazolásra terjed ki, olyan rádióberendezés esetén, amely kizárólag a rendvédelemhez, a
honvédelemhez, a nemzetbiztonsághoz, vagy a bűnmegelőzéshez és a bűnüldözéshez kapcsolódó
tevékenység célját szolgálja.
(2) A rendelet hatálya kiterjed
a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló NMHH rendelet szerinti felhasználóra (a
továbbiakban: felhasználó) és
b) azon természetes és jogi személyre, valamint a jogi személy önálló jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeti egységére, amely az (1) bekezdés szerinti rádióberendezés megfelelőségének
értékelése és igazolása vonatkozásában jár el.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya
a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodó hatóság által 2002. április 5-e előtt kiadott rádióengedély
alapján üzemeltetett rádióberendezésre,
b) a felhasználó által az Európai Gazdasági Térség piacáról beszerzett – az (1) bekezdés hatálya alá nem
tartozó, EU megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező – rádióberendezésre,
c) a légi- vagy a víziközlekedési célú fedélzeti rádióberendezésre és
d) azon kettős felhasználású rádióberendezésre, amely az (1) bekezdésében szereplő tevékenységek
céljára is használható.
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. ellenőrző szervezet: a felhasználó irányítását ellátó miniszter által alapított, a rádióberendezés
alapvető követelményeknek való megfelelőségét megállapítani képes szervezet;
2. légiközlekedési célú fedélzeti rádióberendezés: légijármű fedélzetén való alkalmazásra gyártott, a
légiforgalom és a légi rádiónavigáció, valamint a vészjelzés, kutatás és mentés céljára szolgáló
rádióberendezés;
3. megfelelőségértékelés: eljárás, amely bizonyítja a rádióberendezéssel kapcsolatos, e rendeletben
foglalt alapvető követelmények teljesülését;
4. megfelelőségértékelő szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi
CXXXIII. törvény által meghatározott fogalom;
5. víziközlekedési célú fedélzeti rádióberendezés: úszólétesítmény fedélzetén való alkalmazásra
gyártott, a víziközlekedés forgalma és a rádiónavigáció, valamint a vészjelzés, kutatás és mentés céljára
szolgáló rádióberendezés.
(2) E rendeletben alkalmazott rádióberendezésekkel kapcsolatos egyéb fogalmakat az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerint kell értelmezni.
3. § A rádióberendezést úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a következő alapvető követelményeknek:
a) az emberek egészségének és biztonságának a védelme érdekében
aa) a személyek megfelelően védve legyenek a közvetlen vagy közvetett érintkezés által okozott fizikai
sérülés vagy más ártalom veszélyével szemben,
ab) ne lépjen fel olyan hőmérséklet, ív vagy sugárzás, amely veszélyt okozhat;
b) az elektromágneses összeférhetőség biztosítása érdekében
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ba) a keltett elektromágneses zavarás mértéke ne haladja meg azt a szintet, amely az elektronikus
hírközlő berendezések rendeltetésszerű üzemeltetését akadályozza,
bb) a rendeltetésszerű üzemeltetés során az elektromágneses zavartűrés olyan szintű legyen, hogy
mellette a rádióberendezést a használat elfogadhatatlan minőségi romlása nélkül lehessen üzemeltetni;
c) a káros zavarás elkerülése mellett a rádióspektrum hatékony használatát biztosítsa.
4. § (1) Az alapvető követelményeknek való megfelelést megfelelőségértékelési eljárásban kell
megállapítani, amelyet
a) a gyártó,
b) a megfelelőségértékelő szervezet, vagy
c) az ellenőrző szervezet
(a továbbiakban együttesen: szervezet) folytathat le.
(2) A gyártó a megfelelőségértékelés során műszaki dokumentációt készít, amely az összes olyan
módszer lényeges elemét tartalmazza, amellyel a gyártó a rádióberendezés 3. §-ban meghatározott
alapvető követelményeknek való megfelelést igazolja.
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetnek a megfelelőségértékelési eljárást – a gyártó által
elkészített – műszaki dokumentáció tartalmának elemzésével és az elemzés eredményétől függően a
rádióberendezés vizsgálatával kell lefolytatni.
(4) Ha a rádióberendezés megfelelőségét a megfelelőségértékelési eljárás alapján az (1) bekezdésben
meghatározott szervezet megállapítja, arról az 1. melléklet szerinti megfelelőségigazolást állít ki.
(5) A rádióberendezés – ha jogszabály egyéb követelményeket nem állapít meg – akkor forgalmazható,
ha a (4) bekezdésben meghatározott megfelelőségigazolással rendelkezik.
(6) A megfelelőségigazolás és a kapcsolódó műszaki dokumentáció eredeti példányát – az okiratot
kiállító – az (1) bekezdésben meghatározott szervezet őrzi. E szervezet az általános hatósági ellenőrzés
keretében eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának felhívására rendelkezésre bocsájtja a
megfelelőségigazolást és a kapcsolódó műszaki dokumentációt.
5. § Nem kell e rendelet szerinti megfelelőségigazolást kiállítani azon rádióberendezésre, amelyik
rendelkezik a NATO illetékes szervének vagy más NATO tagállamnak a rádióberendezés alapvető
követelményeknek való megfelelőségét megállapítani jogosult szervezete által kiállított igazolással.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi
forgalomba hozataláról és megfelelőségének igazolásáról szóló 10/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet.
7. § (1) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.)
NMHH rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A kérelem tartalmazza)
„g) a rádióberendezés megfelelőségét igazoló okirat másolatát.”
(2) Az R1. 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rádióengedély iránti kérelem tartalmazza)
„d) a rádióberendezésre vonatkozó megfelelőséget igazoló okirat másolatát, amennyiben nem volt
frekvenciakijelölés,”
(3) Az R1. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kísérleti rádióengedély érvényességi ideje legfeljebb egy év, melyet kérelemre a Hivatal egy
alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbít. A meghosszabbítás eseteit és feltételeit a Hivatal a
kísérleti rádióengedélyben meghatározza.”
(4) Az R1. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Az egyedi engedélyezési eljárás során a Hivatal ellenőrzi – a légiközlekedési és a
víziközlekedési
célú
fedélzeti
rádióberendezések
kivételével
–
a
rádióberendezés
megfelelőségigazolásának tartalmát és érvényességét.
(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során vizsgálhatja a megfelelőségértékeléshez
szükséges műszaki dokumentációt is.
(3) A Hivatal, EU-megfelelőségi nyilatkozat esetén – előzetes egyeztetés után – a telepítést követően,
vagy az üzemben tartás során vizsgálja azt, hogy a rádiórendszerhez tartozó rádióberendezést ellátták-e az
a rádióberendezésekről szóló NMHH rendelet szerinti jelölésekkel.”
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(5) Az R1. 31. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
(A felhasználó köteles adatot szolgáltatni)
„f) a rádióberendezés műszaki adatairól az egyedi engedélyben előírtak szerint.”
(6) Az R1.
a) 2. § (1) bekezdés 6b. pontjában a „légijárművön alkalmazott” szövegrész helyébe a „légijármű
fedélzetén való alkalmazásra gyártott” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés 11b. pontjában az „úszólétesítményen alkalmazott” szövegrész helyébe az
„úszólétesítmény fedélzetén való alkalmazásra gyártott” szöveg
lép.
8. § (1) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet (a
továbbiakban: R2.) 5. § f) pontjában a „frekvenciahasználatot és a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás
körébe tartozó rádióberendezéseket” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználatot” szöveg lép.
(2) Az R2. 5. § b) pontja hatályát veszti.

Dr. Karas Monika,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. melléklet a …/2017. (.... ....) NMHH rendelethez

A megfelelőségigazolás tartalma
1. Rádióberendezés azonosításához szükséges adatok (termék-, típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszám
és más adat):
2. A kiállító szervezet neve és címe:
3. Az 1. pontban meghatározott rádióberendezés a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó
rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben foglalt alapvető követelményeknek megfelel.
4. Ezt a megfelelőség igazolást alátámasztják a következő dokumentumok:
5. További információk:
6. Az igazolást kiállító szervezet:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):

