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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának  
frekvencia-árverési hirdetménye  

 
  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) mint a 
polgári frekvenciagazdálkodásért felelős hatóság kétfordulós nemzetközi árverést 
hirdet a 900 MHz-es frekvenciasávban nyújtható GSM-, IMT/UMTS, WiMAX- vagy 
LTE-rendszerű rádió-távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó frekvenciahasználati 
jogosultság megszerzése tárgyában.  
 
1. Az árverési eljárás lefolytatására az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 
törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény és a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló 
árverés és a pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH. rendelet vonatkozó 
rendelkezései, valamint az árverési eljárás szabályait részletesen tartalmazó 
Dokumentáció feltételei szerint kerül sor. Egyebekben az árverési eljárásra a 
mindenkor hatályos magyar joganyag az irányadó. 
 
2. Az árverés tárgya a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 
346/2004. (XII. 22.) kormányrendelet (a továbbiakban: FNFT) és a frekvenciasávok 
felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 7/2011. (X. 6.) rendelet (a 
továbbiakban: RAT) alapján a 900 MHz-es, nemzetközileg koordinált 
frekvenciasávban az alábbiakban meghatározott frekvenciablokkok kizárólagos 
frekvenciahasználati jogosultságának megszerzése: 
 

(a) 1 db 5 MHz szélességű, EGSM sávú duplex frekvenciablokk a 880,1–
885,1/925,1–930,1 MHz-es sávban (a továbbiakban: „A” frekvenciablokk); 
Az árverés első fordulójában nyertes résztvevő opciós vételre jogosult a 
Dokumentációban meghatározott fix áron az alábbi frekvenciablokkok 
tekintetében: 
3 db 5 MHz szélességű, 1800 MHz-es sávú duplex frekvenciablokk, az 
1725,1–1740/1820–1835 MHz-es sávban (a továbbiakban egységesen: „D” 
frekvenciablokk); 
3 db 5 MHz szélességű, 2100 MHz-es sávú duplex frekvenciablokk: az 1965–
1980/2155–2170 MHz-es sávban (a továbbiakban egységesen: „E” 
frekvenciablokk);  

(b) 1 db 0,8 MHz szélességű (a továbbiakban: „C” frekvenciablokk), 
4 db 1 MHz szélességű (a továbbiakban minden egyes 1 MHz blokk 
egységesen: „B” frekvenciablokk);  
EGSM sávú duplex frekvenciablokk a 885,1–889,9/930,1–934,9 MHz-es 
sávban; 

(c) 1 db 1 MHz szélességű, PGSM sávú duplex frekvenciablokk: a  
913,9–914,9/958,9–959,9 MHz-es sávban (a továbbiakban szintén: „B” 
frekvenciablokk). 

 
A sávok elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használhatók. A 900 MHz-
es és 1800 MHz-es sávokban keskeny és szélessávú, a 2100 MHz-es sávban 
szélessávú rendszerek valósíthatók meg. 
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A jelen árverés tárgyát képező frekvenciablokkok közül a 900 MHz-es 
frekvenciasávban egy résztvevő legfeljebb összesen 7,8 MHz sávszélességű duplex 
frekvenciatartomány jogosultságát szerezheti meg. 
A frekvenciahasználati jogosultság időtartama minden elnyert/megvásárolt 
frekvenciablokk esetében egységesen a frekvenciahasználati jogosultság 
megszerzésétől számított 15 (tizenöt) év. 
 
3. A Dokumentáció átvehető a Dokumentáció díjának (25 000 Ft, azaz huszonötezer 
forint) megfizetését követően, a jelen Hirdetmény közzétételétől a jelentkezési 
határidőig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Központi Ügyfélfogadó Irodában, 
az 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. címen, hétfőtől csütörtökig, 9–14 óráig, 
pénteken 9–12 óráig. A Dokumentáció a Kiíró honlapjáról (www.nmhh.hu) 
elektronikus formában ingyenesen letölthető, azonban a Dokumentáció ilyen módon 
való megszerzése (letöltése) nem jogosít fel az árverési eljárásban jelentkezőként 
való részvételre, illetve a konzultáción való részvételre.  
 
4. A kikiáltási ár: 
 
 Kikiáltási ár 
„A” frekvenciablokk – első fordulóban 4 000 000 000 Ft 
„A” frekvenciablokk – második fordulóban 4 000 000 000 Ft 
„B” frekvenciablokk 700 000 000 Ft/db 
„C” frekvenciablokk 560 000 000 Ft 

 
A fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 
5. A Kiíró konzultációt tart 2011. szeptember 27. napján 10 órakor a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság Rendezvény és Oktatási Központjában (1027 Budapest, Fő u. 
80.). A konzultáción való részvétel feltétele a kiírási Dokumentáció megvásárlása. 
 
6. Az árverésre Jelentkezés 2011. december 8-án 9:00 és 14:00 óra között nyújtható 
be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Központi Ügyfélfogadó Irodájában az 
1133 Budapest, Visegrádi u. 106. címen.  
 
7. Az árverési eljárás lezárásának tervezett határnapja 2012. január 31. napja. 
 
8. A részvétel alanyi feltételeit a Dokumentáció tartalmazza.  
Az árverési eljárás licitálási szakaszának első fordulójában nem vehet részt 
Dokumentáció által meghatározott inkumbens mobilszolgáltató, illetve az inkumbens 
mobilszolgáltatóval egy vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozás.   
 
9. Az árverési eljárásra jelentkező 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint + áfa 
összegű részvételi díjat köteles megfizetni a Kiíró részére a Dokumentációban 
meghatározott módon. 
 
10. A Kiíró az árverési eljárást két szakaszban bonyolítja le: Az első a licitálási 
szakasz, a második a blokkválasztási szakasz. 
A licitálási szakasz eredményeképpen meghatározásra kerülnek a résztvevők által 
ajánlott végleges licitek, a blokkválasztási szakaszban részvételre jogosultak köre, 

http://www.nmhh.hu/�
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valamint a blokkválasztási szakaszban részvételre jogosultak közötti elsőbbségi 
sorrend.  
A licitálási szakaszt a Kiíró két fordulóban bonyolítja le.  
Az első forduló tárgya az „A” frekvenciablokk.  
A második forduló tárgyai az eredményes első forduló lezárását követően a „B” és 
„C” frekvenciablokkok, eredménytelen első forduló lezárását követően az „A”, „B” és 
„C” frekvenciablokkok.  
A blokkválasztási szakasz során a blokkválasztásban való részvételre jogosult 
résztvevők a nyertes licitjeik sorrendjében kiválasztják az elnyert „B” és „C” 
frekvenciablokkok pontos helyét az árverés tárgya szerint meghatározott 
frekvenciatartományban.  
 


