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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 900 MHz-es frekvenciasávon nyújtható 
rádió-távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultság tárgyában 
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) és a 
frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat 
szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH. rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) feltételei 
szerint kiírt, a Kiíró honlapján 2011. augusztus 4. napján megjelent árverési 
hirdetménnyel (a továbbiakban: Hirdetmény) meghirdetett árverés (továbbiakban: 
Árverés) kiírási dokumentációja (a továbbiakban: Dokumentáció), amely az Árverés és 
az arra való jelentkezés részletes szabályait tartalmazza. 
Az árverési eljárás lefolytatására az Eht., a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó szabályai és az Ápszr. alapján a jelen 
Dokumentáció feltételei szerint kerül sor. 
Jelen, az Árverés és az arra való jelentkezés részletes szabályait tartalmazó 
Dokumentáció az árverési eljárás kapcsán felmerült kérdésekben kötelezően 
alkalmazandó. 
 
 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
1.1. Fogalommeghatározások  
 
A jelen Dokumentációban használt fogalmakat az alábbi értelemben használjuk. Minden 
egyéb definíció tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazandók. 
 

a) i
)
 

„árverési eljárás 
kezdete” 

az a nap, amelyen a Kiíró a Hirdetményt a honlapján 
közzéteszi  

b) )
 
„frekvenciablokk” a résztvevő által elnyerhető, jelen Dokumentációban 

meghatározott frekvenciasávok 
c)  „inkumbens 

mobilszolgáltató” 
a Hirdetmény közzétételének időpontjában a Magyar 
Köztársaság területén mobil rádiótelefon-hálózatot 
üzemeltető és kiskereskedelmi mobil rádiótelefon-
szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató 

d)  „miniszter” nemzeti fejlesztési miniszter 

e)  „nap” naptári nap 

f)  „új jogosult” az inkumbens mobilszolgáltatóktól különböző, a jelen 
árverési eljárás eredményeképpen jogosultságot szerző, 
piacra lépő új vállalkozás 

g)  „nem inkumbens 
mobilszolgáltató” 

a c) pontban meghatározott inkumbens 
mobilszolgáltatóktól különböző, a jelen árverési eljárásra 
jelentkező és/vagy azon részt vevő személy, szervezet  
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1.2. Kapcsolattartás, értesítések 
 
A jelentkező köteles megadni az Árverésre való jelentkezés (a továbbiakban: 
Jelentkezés) során az árverési eljárásban történő teljes körű képviseletére jogosultak (a 
továbbiakban: képviselő) nevét, személyazonosító adatait, valamint köteles benyújtani a 
képviseleti jog igazolására alkalmas dokumentumot, továbbá a jelen pont szerinti 
kapcsolattartó személy (a továbbiakban: kapcsolattartó) nevét, személyazonosító 
adatait és elérhetőségét (telefonszám, telefax, e-mail, magyarországi levelezési cím 
vagy a Ket. szerinti kézbesítési megbízott).  
A jelentkező/résztvevő a Ket. és az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. 
törvény vonatkozó szabályai alapján igényelheti az elektronikus kapcsolattartási formát. 
A kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek a jelentkező/résztvevő, illetve a 
3.10. pont szerinti Közös Jelentkezés esetén a közös jelentkezők mindegyike 
vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. A Kiíró írásban postai úton és/vagy 
telefaxon tart kapcsolatot a kapcsolattartóval az alábbiak szerint.  
A Kiíró az árverési eljárás során a kapcsolattartónál megjelölt magyarországi 
postacímre vagy a Ket. szerinti kézbesítési megbízott részére kézbesíti az árverési 
eljárással összefüggő valamennyi iratot, dokumentumot. Az 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 Dokumentáció nyomtatott formában való beszerzésekor a 2.5. 
pont szerinti jegyzőkönyvben vagy a Jelentkezésben, valamint az árverési eljárás során 
bármikor telefaxszámot megad, és erre vonatkozó nyilatkozatában kifejezetten 
hozzájárul a telefax útján való kapcsolattartási formához. Amennyiben a telefaxon való 
kapcsolattartáshoz a jelentkező/résztvevő hozzájárult, a megjelölt telefaxszámra küldött 
bármilyen irat – a hatósági döntések kivételével – a jelentkező/résztvevő vagy Közös 
Jelentkezés esetén valamennyi közösen, konzorcium keretében jelentkező/részt vevő 
részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő a sikeres elküldés visszaigazolásának 
pillanatában.  
A Kiíró a postai úton 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 való kapcsolattartáshoz. Az e-mail útján tett közléshez semmilyen joghatás nem 
társul, bármilyen eltérés esetén a postai vagy telefaxon küldött értesítés bír joghatással. 
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 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 Kiíró részére az árverési eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi 
nyilatkozatot, dokumentumot és az árverési eljárással kapcsolatos egyéb iratot írásban, 
postai úton, személyes átadással vagy telefaxon kell eljuttatni a Kiíró hivatalos címére 
vagy telefaxszámára, kivéve, ha jelen Dokumentáció vagy e Dokumentáció módosítása 
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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 egyidejűleg e-mail útján is 
megküldhetők azzal, hogy az e-mail útján tett közléshez semmilyen joghatás nem 
fűződik, továbbá bármilyen ellentmondás esetén a postai úton tett közlés tartalma az 
irányadó.  
Az árverési eljárás során – amennyiben a Dokumentáció másként nem rendelkezik – a 
Kiíró részére a jelen pontban előírt módon megküldött bármilyen irat csak akkor 
tekinthető megfelelőnek, ha a dokumentum a jelen Dokumentációban előírt tartalmi és 
formai követelményeknek maradéktalanul megfelel, és a dokumentumon az alábbi 
személyek valamelyikének eredeti aláírása szerepel: 

- a jelentkező/résztvevő kapcsolattartója; 
- a jelentkező/résztvevő részéről cégjegyzésre jogosult személy, illetve személyek, 

vagy az általa/általuk cégszerűen meghatalmazott személyek vagy 
- a 3.10. pont szerinti Közös Jelentkezés esetén a konzorciumi megállapodás 

szerinti képviselő cégjegyzésre jogosultja vagy az általa cégszerűen 
meghatalmazott személy. 

 
A Kiíró elérhetősége:  
 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Központi Ügyfélfogadó Iroda 
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
Telefon: (+36 1) 468 0673 
Fax: (+36 1) 468 0680  
e-mail: info@nmhh.hu 
 
Az elektronikus licitálás során történő kapcsolattartás speciális szabályait a 4.2.1. pont 
tartalmazza. 
 
1.3. Az árverési eljárás tervezett menetrendje  
 
A Kiíró jelen árverési eljárást az alábbi menetrend szerint tervezi lebonyolítani. Az 
időpontok csupán tájékoztatási jelleggel szerepelnek a Dokumentációban. 
 
 

1. Hirdetmény és a Dokumentáció közzététele: 2011. augusztus 04.  
2. Konzultáció: 2011. szeptember 27.  
3. Jelentkezés: 2011. december 8.  
4. A Jelentkezések bontása: 2011. december 9.  
5. Nyilvántartásba vétel: 2012. január 2.  
6. Licitálási szakasz  
– Első forduló:  
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„A” frekvenciablokk, első forduló: 2012. január 5–2012. január 12.* 
 
– Második forduló: 
a) „A” frekvenciablokk, második forduló: az első forduló eredménytelenségének 
megállapítását követő munkanaptól 2012. január 12-ig.*  
b) „B”, „C” frekvenciablokkokra tett licitek sorrendjének megállapítása: az első 
forduló eredményes lezárását vagy a második forduló a) pont szerinti 
eredményének megállapítását követő munkanaptól 2012. január 13-ig.*  
7. Blokkválasztási szakasz lefolytatása: a licitálási szakasz lezárását követő 
tizedik nap – a tervezett lezárási időpont esetén 2012. január 23.  
8. Az Árverést lezáró határozat meghozatala: a blokkválasztás napját követő 
tizedik nap – a tervezett lezárási időpont esetén 2012. január 31. 

 
 

II. ÖSSZEFOGLALÓ 
 
2.1. Az Árverés célja 
 
2.1.1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) kiemelt célja a 
fogyasztói jólét hosszú távú növelése.  
 
2.1.2. Ezen cél elérésének érdekében az Árverés egyik célja a verseny fokozása a 
mobilszolgáltatások piacán.  

 Ezt a célt támogatja, ha új, saját infrastruktúra építésére képes és ezt 
szándékozó szereplő lép a piacra a meghirdetett frekvenciablokkok használati 
jogosultságának elnyerése révén.  

 Ilyen szereplő hiányában a versenyfokozás célját az is támogatja, ha 
valamely már a piacon lévő, inkumbens mobilszolgáltató legalább 5 MHz 
egybefüggő duplex frekvenciablokkot nyer, mivel ezen frekvenciablokk 
használatbavételével, felhasználásával, a vállalt szélessávú (GSM-től eltérő) 
szolgáltatáselérhetőségi lefedettségi kötelezettség teljesítésével azonnal 
bővítheti szélessávú szolgáltatásainak körét és kiterjedtségét, és egyben a 
Dokumentációban meghatározott feltételekkel bővíteni is köteles a 
szolgáltatáselérhetőségi lefedettségét, amivel a versenytársait is további 
beruházásra ösztönözheti. 

 
2.1.3. A jelen eljárás kiemelt céljának eléréséhez az Árverés azáltal is hozzájárul, hogy 
elősegíti a hatékony hálózatok kiépítését, így végső soron a piaci árak csökkenését 
szolgálhatja.  

 Az Árverés tárgyát képező frekvenciablokkok használatbavételével, azok 
szolgáltatás nyújtására való felhasználásával a jelenlegi állapotnál 
költséghatékonyabban lehet az eddig ellátatlan – ritkábban lakott – 

                                                 
*
 A Kiíró a tervezett befejezési időpont előtt is lezárhatja a fordulót. A tervezett végső dátumot megelőző 

lezárás nem minősül a Dokumentáció módosításának. 
*
 A Kiíró a tervezett befejezési időpont előtt is lezárhatja a fordulót. A tervezett végső dátumot megelőző 

lezárás nem minősül a Dokumentáció módosításának. 
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területeken a szélessávú szolgáltatások nyújtására alkalmas hálózati 
lefedettséget elérni.  

 A meghirdetett frekvenciakészlet segíthet a már kiépített 900 MHz-es GSM-
hálózatok optimalizálásában is.  

 
2.1.4. A Hatóság célja a hatékony spektrumgazdálkodás. Ennek keretében a korábban 
említett versenyszempontok mentén a szűkös spektrumvagyon használatát azon 
szereplők számára teszi lehetővé, amelyek a lehető legnagyobb társadalmi értéket 
képesek előállítani, megvalósítani az Árverés tárgyát képező frekvenciablokkok 
felhasználásával.  
Az Árverés mint értékesítési módszer kiválasztja a frekvenciának legnagyobb értéket 
tulajdonító szereplőket. Mivel azonban egy új jogosult által előálló érték nagy része az 
éleződő verseny hatásai révén jelenik meg a fogyasztóknál (és nem jelentkezik az új 
belépőnek a frekvenciaértékelésében), ezért a versenyélénkítési szempontból két 
csoportot szükséges képezni: az új jogosultak, illetve a már piacon lévők csoportját. Az 
Árverés mint értékesítési módszer az így elkülönített csoportokon belül biztosítja a 
hatékony spektrumgazdálkodást.  

 
2.1.5. Végül az Árverés célja állami bevétel elérése is a spektrumvagyonnal mint a 
nemzeti vagyon részével való felelős gazdálkodás jegyében. A megfelelő árverési 
módszer képes – a bevételtől független állami célok indulási minimumfeltételekbe 
foglalásán és érvényesítésén túl – az állami bevételek biztosítására. 
 
2.2. Az Árverés tárgya 
 
A mobil rádió-távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó frekvencia-árverés tárgya a 900 
MHz-es, valamint amennyiben nem inkumbens mobilszolgáltató nyer jogosultságot az 
„A” frekvenciablokk vonatkozásában, úgy a 900 MHz-es sávban meghatározott 
frekvenciablokkok mellett az 1800 MHz-es és a 2100 MHz-es frekvenciasávban levő 
frekvenciablokkok frekvenciahasználati jogosultságának megszerzése.  
 
A jelen Árverés tárgyát képező frekvenciablokkok leírása:  
 
2.2.1. 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); 
 

és a Dokumentációban meghatározott fix áron opcionálisan az új jogosult részére 
nyertessége esetén: 
3 db 5 MHz szélességű, 1800 MHz sávú duplex frekvenciablokk, az 1725,1–
1740,1/1820,1–1835,1 MHz-es sávban (a továbbiakban egységesen: „D” 
frekvenciablokk); 
3 db 5 MHz szélességű, 2100 MHz sávú duplex frekvenciablokk: az 1965–
1980/2155–2170 MHz-es sávban (a továbbiakban egységesen: „E” 
frekvenciablokk) az alábbiak szerint: 

 
„D” frekvenciablokkok 
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„D1” frekvenciablokk: 1735,1–1740,1/1830,1–1835,1 MHz 
„D2” frekvenciablokk: 1730,1–1735,1/1825,1–1830,1 MHz 
„D3” frekvenciablokk: 1725,1–1730,1/1820,1–1825,1 MHz 

 
„E” frekvenciablokkok 
 
„E1” frekvenciablokk: 1975–1980/2165–2170 MHz 
„E2” frekvenciablokk: 1970–1975/2160–2165 MHz 
„E3” frekvenciablokk: 1965–1970/2155–2160 MHz; 

 
2.2.2. 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; 

 
2.2.3. 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 „B” és „C” frekvenciablokkok 900 MHz-es sávban való pontos helye, a 
frekvenciablokkok elhelyezkedése és határai az Árverés eredményeképpen kerülnek 
meghatározásra. 
A jelen Árverés tárgyát képező frekvenciablokkok közül a 900 MHz-es 
frekvenciasávban egy résztvevő legfeljebb összesen 7,8 MHz sávszélességű duplex 
frekvenciatartomány használati jogosultságát szerezheti meg (a továbbiakban: 
spektrummaximum). 
A jelen árverési eljárás 4.2.1. pontja szerinti első fordulóban kizárólag a jelen 
Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő nem inkumbens 
mobilszolgáltató vehet részt és adhat be licitlapot.  
Az első fordulóban nyertes résztvevő frekvenciahasználati jogosultságot szerezhet a 
„D” és „E” duplex frekvenciablokkok egészére vagy részére is a Dokumentációban 
rögzített áron az alábbi módon: a „D1” frekvenciablokkot vagy a „D1” és a „D2” 
frekvenciablokkot együttesen vagy a teljes „D” frekvenciablokkot és/vagy az „E1” 
frekvenciablokkot vagy az „E1” és az „E2” frekvenciablokkot együttesen vagy a teljes 
„E” frekvenciablokkot.   
 
2.3. Az Árverésen elnyert frekvencia felhasználhatósága 
 
Az Árverés nyerteseinek a 2.2. pontban felsorolt frekvenciablokkok vonatkozásában 
kizárólagos joguk nyílik arra, hogy az általuk elnyert frekvenciablokk(ok) használatához 
szükséges hatósági engedélyek kiadása érdekében a Hatóságnál eljárást 
kezdeményezzenek.  
A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, nyilvántartásba vett egyéb szervezet, illetve egyéni 
vállalkozó/egyéni cég – az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése esetén – a 
frekvenciahasználatra vonatkozó engedélyek alapján, az abban foglaltaknak 
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megfelelően, jogszerűen telepíthet és üzemeltethet GSM-, UMTS-, LTE-, valamint 
WiMAX-rendszerű nyilvános mobil rádió-távközlési szolgáltatás nyújtására alkalmas 
hálózatot.  
Az Árverés nyertesei az 5.5. pontban leírt korlátozással jogosultak az elnyert 
frekvenciablokkok másodlagos kereskedelem körében való értékesítésére, 
továbbhasznosítására.  
Az Árverés tárgyát képező frekvenciablokkok részletes leírását és használatának 
szabályait a jelen Dokumentációban, így különösen annak az 1. sz. mellékletében 
foglalt előírások, valamint a frekvenciahasználatra vonatkozó jogszabályok [különösen a 
frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) 
kormányrendelet (a továbbiakban: FNFT), valamint a frekvenciasávok felhasználási 
szabályainak megállapításáról szóló 7/2011. (X. 7.) NMHH rendelet (a továbbiakban: 
RAT)] tartalmazzák. 
Hálózatkiépítési és szolgáltatásindítási kötelezettség csak az új jogosultat terheli. Az új 
jogosultat terhelő lefedettségi, szolgáltatásindítási és hálózatkiépítési kötelezettség 
részletes szabályait az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
A szolgáltatáshoz az új jogosultnak minden elnyert frekvenciasávot használatba kell 
vennie. A használatbavétel mértékét a forgalmi és hálózattervezési igények határozzák 
meg. A szolgáltatás indításának az új jogosult által az elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtását megelőzően az Eht. 76. §-a alapján kötelezően benyújtandó 
bejelentésben foglalt szolgáltatásindítási időpont tekintendő, amennyiben a Hatóság a 
jogosult nyilvántartásba vételét nem tagadta meg. Amennyiben az új jogosult a 
szolgáltatás megkezdésének időpontját pontosan nem határozta meg az Eht. 76. §-a 
szerinti bejelentésében, az Eht. 77. § (2) bekezdése alapján megtett értesítésben foglalt 
időpont tekintendő a szolgáltatás megkezdése időpontjának. A szolgáltatás indításának 
feltétele, hogy a bejelentésben vagy az értesítésben megjelölt időpontban a jogosultnak 
meg kell felelnie minden, az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához szükséges, 
elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, illetve jelen Dokumentációban foglalt 
feltételnek (vagyis a szolgáltatás jogszerűen nyújtható, és az előfizetők részéről 
jogszerűen igénybe vehető). 
Amennyiben inkumbens mobilszolgáltató szerez jogosultságot az „A” frekvenciablokk 
vonatkozásában, az 1. sz. mellékletben meghatározott szélessávú (GSM-től eltérő) 
szolgáltatáselérhetőségi lefedettségi kötelezettség terheli. 
Ezen feltételeknek, valamint a bejelentésben foglaltaknak való megfelelőséget a 
Hatóság hatósági felügyeleti eljárás keretében jogosult ellenőrizni. 
 
A frekvenciahasználati jogosultság időtartama minden elnyert/megvásárolt 
frekvenciablokk esetében egységesen a frekvenciahasználati jogosultság 
megszerzésétől számított 15 (tizenöt) év.  
A frekvenciablokkok használhatóságának további szabályait jelen Dokumentáció, 
valamint a jelen árverési eljárást érdemben lezáró döntés tartalmazza. 
 
2.4. A Hirdetmény közzététele 
 
A Hirdetményt a Kiíró a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 
Értesítőben, valamint elektronikus úton a honlapján tette közzé. A közzététel 
időpontjának a Kiíró honlapján való hozzáférhetővé tétel napja számít. 
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2.5. A Dokumentáció beszerzése 
 
A Dokumentáció nyomtatott formában a Hirdetmény közzététele napjától kezdődően a 
jelentkezési határidőig, a Dokumentáció díjának Kiíró részére való átutalását követően 
szerezhető be a Kiírótól [Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Központi Ügyfélfogadó 
Iroda (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.), hétfőtől csütörtökig 9–14 óráig, pénteken 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 „900 MHz-es frekvenciasávban árverési Dokumentáció 
díja”. 
A Dokumentáció díja 25 000 Ft, azaz huszonötezer forint. 
A visszavonhatatlan átutalás megtörténtét a Dokumentáció átvétele alkalmával a 
Dokumentáció megvásárlását szándékozónak igazolnia kell. 
A Dokumentáció átadásáról a Kiíró jegyzőkönyvet vesz fel. 
A jegyzőkönyv nem jelenti a 3.21. pont szerinti árverési nyilvántartásba (a 
továbbiakban: nyilvántartás) vételt.  
A Dokumentáció a Kiíró honlapjáról 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.  
 
2.6. Kérdésfeltevési lehetőség, konzultáció 
 
A Kiíró 2011. szeptember 27. napján 10 órakor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Rendezvény és Oktatási Központjában (1027 Budapest, Fő u. 80.) konzultációt tart. A 
konzultáción azok a személyek vagy szervezetek, illetve képviselőik vehetnek részt (a 
konzultáción részt vevő személyek, szervezetek /beleérve a konzorciumot is/ részéről 
legfeljebb 4 személy), akik/amelyek a Dokumentációt a 2.5. pontban és a 
Hirdetményben meghatározott módon beszerezték. A konzultáció során a tájékoztatás 
elsősorban az elnyerhető frekvenciakészlet jellemzőire, használatára és a használat 
körülményeire, továbbá a frekvencia használatával végezhető tevékenységre 
vonatkozik. 
A Kiíró a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a jelentkezést megelőzően, a 
résztvevők számára a nyilvántartásba vételt követően írásbeli kérdésfeltevési 
lehetőséget biztosít.  
A jelentkezési határidőt megelőzően az arra jogosultak a kérdéseiket írásban az 1133 
Budapest, Visegrádi u. 106. címre vagy az 1376 Budapest, Pf. 997 postacímre vagy 
telefax útján a (+36-1) 468 0680 telefaxszámra juttathatják el legkésőbb az Ápszr. 8. § 
(4) bekezdésében meghatározott időpontig. A kérdések megválaszolásának rendjére az 
Ápszr. 8. §-ában foglalt szabályok megfelelően irányadóak. 
 
2.7. Az árverési kiírás dokumentumainak módosítása 
 
A Kiíró az Ápszr. szabályai szerint jogosult módosítani a Hirdetményt és a 
Dokumentációt.  
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2.8. Az „A”, „B” és „C” frekvenciablokkok kikiáltási ára, valamint a „D” és „E” 
frekvenciablokkok (fix) ára 
 
2.8.1. Az „A”, „B” és „C”frekvenciablokkok kikiáltási ára: 
 

 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 

 
2.8.2. A nem inkumbens mobilszolgáltató által első fordulós nyertessége esetén 
opcionálisan megvásárolható „D” és „E” frekvenciablokkok fix ára: 
 

 FIX ÁR 

„D1” frekvenciablokk 1 000 000 000 Ft 

„D1” + „D2” frekvenciablokk 2 000 000 000 Ft 

D1” + „D2” + D3 frekvenciablokk 3 000 000 000 Ft 

„E1” frekvenciablokk 1 000 000 000 Ft 

„E1” + „E2” frekvenciablokk 2 000 000 000 Ft 

„E1” + „E2” + „E3” frekvenciablokk  3 000 000 000 Ft 
 

Az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. 
 

2.9. Alkalmassági feltételek, a részvétel alanyi feltételei, összeférhetetlenség 
 
2.9.1. Az árverési eljárásban – önállóan vagy konzorcium tagjaként a 3.10. pont szerint 
– azok a bejegyzett gazdasági társaságok, nyilvántartásba vett egyéb szervezetek, 
egyéni vállalkozók, valamint egyéni cégek és természetes személyek vehetnek részt, 
 
a) amelyeknek, illetve akiknek a Kiíróval szemben lejárt határidejű frekvenciadíj-fizetési 

kötelezettségük nincs (a Kiíró saját nyilvántartása alapján ellenőrzi a frekvenciadíj-
fizetési kötelezettség fennálltát, a jelentkezőnek nem kell erre vonatkozó igazolást 
benyújtania); 

b) amelyeknek, illetve akiknek nincs 60 napnál régebben lejárt vám-, 
társadalombiztosítási járulék vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott 
adófizetési kötelezettségük, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben 
fennálló fizetési kötelezettségük, kivéve, ha a hitelező az adósság későbbi 
időpontban való megfizetéséhez írásban hozzájárult;  

c) amelyek, illetve akik nem állnak csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási vagy 
a szervezet megszüntetésére irányuló eljárás alatt;  

d) amelyek, illetve akik a Dokumentációt a Hirdetményben és a jelen Dokumentáció 
2.5. pontjában meghatározott módon beszerezték és a részvételi díjat befizették; 

e) amelyek, illetve akik a Dokumentációban, valamint a megszerezhető 
frekvenciatartományra a frekvenciasáv felhasználási szabályairól szóló 
jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. 
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2.9.2. Az árverési eljárásban – önállóan,konzorcium tagjaként illetve egy konzorciumon 
belül tagokként – csak azok a személyek vehetnek részt, akik/amelyek az alábbi 
összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelnek (konzorcium esetében az 
összeférhetetlenségi szabályoknak az egy konzorciumon belüli tagoknak külön-külön is 
meg kell felelniük, azaz az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében a konzorciumi 
tagok külön-külön vizsgálandók): 
 
a) Az Árverésen egyidejűleg nem vehetnek részt olyan természetes és jogi személyek, 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy egyéb 
nyilvántartásba vett szervezetek, egyéni vállalkozók/egyéni cégek, amelyek 
egymásban, vagy egyik a másikban befolyásoló részesedéssel rendelkeznek. 
Befolyásoló részesedésnek minősül: 

 az olyan közvetlen és közvetett tulajdon egy vállalkozásban, amely 
összességében a vagyoni vagy a szavazati jogok huszonöt százalékát 
meghaladó mértékű befolyást biztosít; a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozók 
közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését egybe kell számítani, 

 az olyan helyzet, amely a vállalkozásban 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. 

b) Az Árverésen nem vehetnek részt olyan jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságok vagy egyéb nyilvántartásba vett szervezetek, 
egyéni vállalkozók/egyéni cégek, amelyek tulajdonosi háttere nem állapítható meg, 
vagy többségi tulajdonosa vagy a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 
értelmében irányítója a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény szerinti ellenőrzött külföldi társaság, azzal, hogy jelen Árverés 
szempontjából nem kell, hogy belföldi illetőségű tényleges tulajdonosa legyen, illetve 
bevételei többségét belföldről szerezze.  

c) Az Árverésen egyidejűleg nem vehetnek részt olyan természetes és jogi személyek, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy nyilvántartásba vett 
egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók/egyéni cégek, amelyek irányítási viszonyban 
állnak egymással vagy inkumbens mobilszolgáltatóval. 
Irányítási viszonynak minősül a Tpvt. 23. § (2) és (3) bekezdése alapján, ha egy 
vállalkozás vagy több vállalkozás közösen:  

 a másik vállalkozás (egyéb szervezet) többségi szavazati jogot biztosító 
üzletrészeivel, részvényeivel, illetőleg a szavazati jogok több mint ötven 
százalékával rendelkezik, vagy 

 jogosult a másik vállalkozás (egyéb szervezet) vezető tisztségviselői 
többségének kijelölésére, megválasztására vagy visszahívására, vagy 

 szerződés alapján jogosult a másik vállalkozás (egyéb szervezet) döntéseinek 
meghatározó befolyásolására, vagy 

 a másik vállalkozás (egyéb szervezet) döntéseinek meghatározó befolyásolására 
ténylegesen képessé válik. 
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Irányítással rendelkezik továbbá a vállalkozás azon vállalkozás (egyéb szervezet) 
felett, amelyet az általa irányított vállalkozás – vele együtt vagy önállóan – irányít 
vagy vállalkozások közösen irányítanak. 

 
2.9.3. Inkumbens mobilszolgáltató – önállóan vagy konzorcium tagjaként – csak abban 
az esetben vehet részt az Árverésen, ha külön visszavonhatatlan és feltételt nem 
támasztó írásbeli nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy az „A” frekvenciablokk 
tekintetében első fordulóban jogosultságot szerző új jogosult versenyhátrányának 
csökkentése érdekében – erre irányuló igény esetén – belföldi barangolás (roaming) 
szolgáltatást nyújt az 5.4. pontban foglaltak szerint, illetve külön írásbeli nyilatkozatában 
a jelen Dokumentáció 1. sz. mellékletében meghatározott szélessávú (GSM-től eltérő) 
szolgáltatáselérhetőségi lefedettségi feltételek teljesítését vállalja.  
 
2.9.4. A jelen árverési eljárásban minden résztvevő csak abban az esetben vehet részt, 
ha külön visszavonhatatlan és feltételt nem támasztó írásbeli nyilatkozatában 
kötelezettséget vállal arra, hogy nyertessége esetén a 900 MHz-es sávra vonatkozó 
sávátrendezést illetően az 5.11. pontban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri 
el. 
 
2.9.5. A jelen árverési eljárásban csak abban az esetben vehet részt nem inkumbens 
mobilszolgáltató, ha külön visszavonhatatlan és feltételt nem támasztó írásbeli 
nyilatkozatában kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a nyertessége az első 
forduló alapján kerül megállapításra, a jelen Dokumentáció 1. sz. mellékletében 
meghatározott szolgáltatásindítási, hálózatkiépítési, lefedettségi és egyéb műszaki 
feltételek teljesítését vállalja.  
 
2.9.6. A jelen árverési eljárásban nem magyar jelentkező csak abban az esetben vehet 
részt, ha nyilatkozatában feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy 
az Árverésen való nyertessége esetén az árverési eljárást lezáró érdemi, jogerős 
döntést követő 10 napon belül kizárólagos tulajdonában álló, jogi személyiséggel és 
magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaságot vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetet, fióktelepet vagy kereskedelmi képviseletet alapít, és az 
árverési eljárást lezáró érdemi, jogerős döntést követő 15 napon belül a jelen árverési 
eljárás alapján elnyert frekvenciahasználati jogosultságot e társaságra átruházza a 
Dokumentációban, az Ápszr.-ben és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági 
eljárásairól szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendeletben (a továbbiakban: Pfgr.) 
meghatározott rendelkezések figyelembevételével, vagy olyan belföldi székhelyű 
gazdasági társaságra, egyesülésre vagy szövetkezetre ruházza a frekvenciahasználati 
jogosultságot, amely a Jelentkezés benyújtásakor kizárólagos tulajdonában áll (a 
továbbiakban: irányított társaság) és e tényt a jelentkező igazolja. A jelentkező csak 
olyan irányított társaságra ruházhatja át a frekvenciahasználati jogosultságot, amely az 
egyéni (nem konzorciumi tag) jelentkezők részére a jelen Dokumentációban és a 
vonatkozó jogszabályokban előírt valamennyi alanyi, összeférhetetlenségi, valamint a 
3.16.1. pontban szereplő feltételnek megfelel. Ezen feltételeknek való megfelelésről a 
jelentkező a Jelentkezés körében visszavonhatatlan és egyéb feltételt nem támasztó 
nyilatkozatot köteles tenni. A jogosultság irányított társaságra történő átruházása nem 
minősül az Eht., valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a Dokumentáció 
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5.5. pontja szerinti átruházásnak, továbbhasznosításnak, másodlagos 
kereskedelemnek. 
Az Árverésen nyertes résztvevő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az 
irányított társaság az árverési eljárást érdemben lezáró döntésben és az azzal 
összefüggésben kiadott hatósági engedély(ek)ben, határozat(ok)ban foglaltakat 
teljesítse. 
A nem magyar jelentkező a jelen pont szerinti feltétlen és visszavonhatatlan 
kötelezettségvállaló nyilatkozatában nyertessége esetére köteles elfogadni továbbá, 
hogy az elnyert frekvenciahasználati jogosultságból eredő valamennyi kötelezettségért, 
ideértve az alvállalkozók által teljesített kötelezettségeket is, közigazgatási jogi és 
közigazgatási hatósági eljárásjogi szempontból egyetemlegesen felel az irányított 
társasággal, még abban az esetben is, ha az Árverést lezáró érdemi döntés vagy az 
azzal összefüggésben kiadott hatósági engedélyek, határozatok akár az Árverésen 
nyertes résztvevőt, akár az irányított társaságot az egyes kötelezettségeknél külön nem 
nevesíti kötelezettként.  
Az árverési eljárást lezáró érdemi döntés, valamint az azzal összefüggésben kiadott 
hatósági engedély(ek)ben, határozat(ok)ban foglaltak megszegése esetén a Hatóság 
az Eht.-ban foglalt jogkövetkezmények alkalmazása körében választhat, hogy az 
irányított társaságot, az Árverésen nyertes résztvevőt, vagy mindkettőjüket vonja a 
hatósági jogalkalmazás (szankcióalkalmazás) körébe. A kiszabott szankciókért az 
Árverésen nyertes résztvevő és az irányított társaság egyetemlegesen felel.  
 
2.9.7. A jelentkező/résztvevő személyében semmilyen változtatás, változás, jogutódlás 
nem engedélyezett az árverési eljárás alatt. 
 
2.9.8. Az első fordulóban – önállóan vagy konzorcium tagjaként – nem vehet részt 
inkumbens mobilszolgáltató, illetve olyan vállalkozás (nem inkumbens szolgáltató), 
amely az inkumbens mobilszolgáltatóval vagy inkumbens mobilszolgáltatót irányító 
vagy abban befolyásoló részesedéssel rendelkező vállalkozással bármilyen közvetett 
vagy közvetlen tulajdonosi, irányítási jogviszonyban, vagy olyan szerződéses, vagy 
egyéb tényleges kapcsolódási viszonyban áll, amelynek alapján egymás döntéseit 
bármilyen módon ténylegesen befolyásolni képesek, illetve olyan vállalkozás, amelynek 
alapítója megegyezik valamely inkumbens mobilszolgáltatót alapító vállalkozással. 
 
2.10. Az árverési jelentkezés benyújtásának módja, helye és ideje 
 
Az árverési jelentkezéshez az Ápszr., valamint a Dokumentáció alapján szükséges 
valamennyi dokumentumot az a jelentkező nyújthatja be, aki/amely a részvételi díjat 
megfizette, és a Dokumentációt a Hirdetményben meghatározott módon beszerezte, 
megvásárolta.  
A Jelentkezéshez csatolni kell a 2.9. és a 3.12. pontban meghatározott (Közös 
Jelentkezés esetén emellett a 3.10. pontban meghatározott) valamennyi nyilatkozatot, 
okiratot, igazolást, továbbá minden, a Dokumentációban és az Ápszr.-ben 
meghatározott kötelező tartalmi elemet, az előírt formában és példányszámban.  
A jelentkezők a Jelentkezést – a Dokumentációban részletezett tartalmi és formai 
követelmények figyelembevételével – a Kiíró címén:  
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Központi Ügyfélfogadó Iroda 
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
2011. december 8. napján nyújthatják be 9–14 óráig. 
 
A Kiíró a Jelentkezés átvétele során az átvétel pontos időpontját rávezeti a zárt 
csomagra, és egyúttal átvételi elismervényt ad minden jelentkezőnek. A jelentkező az 
Árverésre való jelentkezésre nyitva álló határidő lejártáig pótlólagosan is benyújthatja a 
szükséges dokumentumokat a Dokumentáció 3.11. pontjában előírt formai 
követelmények betartásával. A Kiíró a pótlólagosan benyújtott dokumentumokra 
rávezeti ezek átvételi időpontját, és az átvételről elismervényt ad a jelentkezőnek. 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. 
 
 

III. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 
3.1. Az árverési eljárás alapelvei 
 
A Kiíró az árverési eljárás során a hatályos jogszabályok szerint – különösen az Eht., a 
Ket., az Ápszr. előírásai –, valamint a jelen 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 szempontjait 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 3.9. pontban foglalt jogkövetkezményt 
alkalmazhatja. 
 
3.2. Az eljárás nyelve 
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Az árverési eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az Árverés, valamint az Árveréssel 
kapcsolatos, a jelentkezők/résztvevők és a Kiíró közötti mindennemű kapcsolattartás 
nyelve a magyar. 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 Kiíró által esetlegesen idegen nyelven hozzáférhetővé tett dokumentumok csak 
tájékoztatási célt szolgálnak.  
 
3.3. 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 műszaki mellékletével 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, illetve a Hirdetmény. 
 
3.4. Az üzleti titok védelme  
 
Az árverési eljárás tartama alatt – különösen az iratokba való betekintés 
engedélyezésénél, a döntés közlése és nyilvános közzététele során – a Kiíró 
gondoskodik arról, hogy a Ket. 172. §-ának n) pontjában meghatározott, törvény által 
védett titok és a személyes adatok védelme biztosított legyen. 
 
A jelentkező/résztvevő az árverési eljárás során az adatok (pl. a Jelentkezés 
dokumentumai vagy a Kiíróhoz eljuttatott más adat, dokumentum) konkrét 
megjelölésével kérheti az iratbetekintési jog korlátozását üzleti és más méltányolható 
érdekének védelmében.  
 
Az árverési eljárás során a jelentkezők/résztvevők által a Kiíró részére átadott adat, 
dokumentum, információ, közlés kizárólag ezeknek az adott jelentkező/résztvevő által a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzleti titokká való minősítése esetén tekinthető 
üzleti titoknak. Nem minősül üzleti titoknak a Ptk. 81. §-ának (3) bekezdésében 
meghatározott adat, valamint a licitek összege, amelyeket a Kiíró az Árverés 
lefolytatásához és a jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges mértékben hozhat 
nyilvánosságra, közölheti az árverési eljárás jelen Dokumentációban meghatározott 
résztvevőivel. Az árverési eljárást lezáró érdemi határozat és annak esetleges 
mellékletei a hatályos jogszabályok – különös tekintettel a közérdekű adatok, illetve 
közérdekből nyilvános adatok kiadását, megismerhetőségét szabályozó jogszabályokra 
– által meghatározott mértékben megismerhető, illetve a Kiíró köteles azt közzétenni. A 
jelentkező/résztvevő által üzleti titokká minősítés nem korlátozza a Kiírót abban, hogy a 
vonatkozó jogszabályok alapján a nyilvánosságra hozatali kötelezettségét teljesítse, a 
jogszerűen üzleti titoknak minősített adatok védelmének megfelelő garantálásával. 
  
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a jelentkezők által a jelen Dokumentáció szerint az 
árverési eljárásra benyújtott Jelentkezésből az Árverés lefolytatásához szükséges 
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mértékben és körben információkat közöljön az eljárásban részt vevő más 
jelentkezővel/résztvevővel a szükségesség, arányosság, átláthatóság, objektivitás és 
megkülönböztetéstől mentesség elveinek figyelembevételével és az egyes 
jelentkezők/résztvevők személyére vonatkozó információk mellőzésével.  
 
A jelentkező/résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott Jelentkezés teljes 
egészét, annak mellékleteit, módosításait, hiánypótlásként benyújtott részeit, valamint a 
Kiíróhoz eljuttatott írásbeli kérdéseit a Kiíró az Eht.-val – különösen annak 27. és 33. §-
aiban előírtakkal –, illetve az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályokkal 
összhangban kezeli. Ennek értelmében az üzleti titkoknak minősített adatokat, 
információkat, dokumentumokat – az üzleti titok védelmére vonatkozó szabályok 
figyelembevételével – 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. 
 
Az üzleti titkokat 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. Az üzleti titoknak minősülő, illetve a Ptk. 81. § (3) bekezdése alapján 
üzleti titoknak nem minősülő 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 Árverés alapján a 
Jelentkezés elkészítésével, a Jelentkezések értékelésével összefüggő, valamint 
jogszabályban foglalt kötelezettségeik teljesítése céljából használhatják fel, illetve 
hozhatják harmadik személy tudomására, amelynek során különös tekintettel kell lenni 
az Árverés tisztaságára vonatkozó jelen, illetve a 3.6. és 3.8. pontban foglalt 
szabályokra. 
 
A jelentkezők/résztvevők kötelesek alkalmazottaikat, munkatársaikat, megbízottaikat, 
teljesítési segédeiket és minden egyéb, az Árveréssel kapcsolatban igénybe vett 
közreműködőiket az üzleti titoknak minősített adatok, információk, dokumentumok 
köréről és azok bizalmas jellegéről tájékoztatni, továbbá kötelezni őket arra, hogy az 
üzleti titkok megőrzésével kapcsolatos kötelezettségeket betartsák. A 
jelentkezők/résztvevők az általuk igénybe vett közreműködők magatartásáért mint 
sajátjukért felelnek.  
 
A Kiíró külön felhívására a jelentkező/résztvevő köteles indokolással alátámasztva 
egyértelműen megjelölni az üzleti titoknak minősített adatok közül azokat, amelyek 
megismerése, nyilvánosságra hozatala a jelentkező/résztvevő számára az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  
 
 
3.5. Szerzői jogok  
 
A jelentkező/résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott teljes Jelentkezés, 
valamint a Kiíróhoz az Árveréssel kapcsolatban eljuttatott minden egyéb, írásos 
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formában benyújtott vagy elektronikus úton továbbított anyag, beadvány, illetve 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 – az üzleti titok védelmére és a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok 
figyelembevételével – kiterjed a jelentkező/résztvevő által benyújtott Jelentkezésnek és 
egyéb beadványoknak a jelen árverési eljárással összefüggő célból való 
felhasználására, így különösen azok nyomtatott vagy elektronikus úton való 
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 megbízottjai 
vagy szakértői, valamint az ezek nevében eljáró szervek és személyek, illetve a 
jogszabályban feljogosított más személyek vagy szervek útján is korlátozástól 
mentesen gyakorolhatja.  
 
3.6. A jelentkező, illetve a résztvevő Árveréssel kapcsolatos felelőssége 
 
A Jelentkezés során a jelentkező – ideértve a konzorciumi jelentkezés esetén a 
konzorciumi tagokat is – köteles nyilatkozni arról, hogy a Dokumentációban és a 
Hirdetményben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
A jelentkező maga köteles a Dokumentáció, beleértve a mellékletben csatolt műszaki 
feltételek és specifikációk, formanyomtatványok, nyilatkozatok részletes vizsgálatára és 
értelmezésére. A jelentkezőt/résztvevőt terheli annak kockázata, ha a vonatkozó 
jogszabályokban vagy a Dokumentációban meghatározott formai vagy tartalmi 
követelmények nem teljesítése esetén a Kiíró a jelentkezőt nem veszi nyilvántartásba, 
vagy a résztvevőt törli a nyilvántartásból. 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 esetekben 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, illetve más államigazgatási szervtől vagy 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 az összejátszás bármilyen formájától és bármilyen – különösen 
nyilvános (sajtó, elektronikus média, internetes honlap vagy fórumok) – olyan 
kijelentéstől, nyilatkozattól, utalástól, amely (a) az elnyerhető frekvenciahasználati 
jogosultság értékére; (b) az Árverésen való részvétel feltételeire, illetve a Jelentkezés 
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tartalmára; (c) a jelentkezők/résztvevők az új piacra lépővel szembeni magatartására; 
(d) az elnyert 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 semmiben nem érintik a GVH jogát 
arra, hogy a rá irányadó jogszabályok szerint a jelen Dokumentációban foglaltaktól 
függetlenül versenyfelügyeleti eljárást indítson. 
Amennyiben (a) megállapítást nyer, hogy az adott frekvenciahasználati jogosultság 
elnyerésére a Tpvt. 11. §-a szerinti jogellenes megállapodás (kartellmegállapodás) 
alapján került sor, vagy (b) az Árverés eredményes lezárását követően jogerősen 
megállapítást nyer, hogy a résztvevő olyan kartellmegállapodást kötött, amely a jelen 
Árverésen való részvételét is befolyásolta, a Kiíró az eset körülményeinek mérlegelését 
követően a kartellmegállapodással érintett frekvenciahasználati jogosultságot 
visszavonhatja.  
 
3.7. Árverési Bizottság  
 
A Kiíró az Árverés levezetésére és az Ápszr.-ben meghatározott egyéb feladatok 
ellátására az Ápszr.-ben meghatározottak szerint a jelentkezési határidő lejártáig 
bizottságot hoz létre (a továbbiakban: Árverési Bizottság). Az Árverési Bizottság az 
árverési eljárást lezáró döntés jogerőre emelkedéséig működik. 
Az Árverési Bizottság feladatkörére, összetételére, működésére az Ápszr. szabályai az 
irányadók.  
 
3.8. Az árverési feltételek betartásának felügyelete 
 
A jelentkező/résztvevő köteles a jelen Dokumentációban és a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt részvételi feltételeknek az árverési eljárás teljes időtartama alatt 
– a Jelentkezése benyújtásától az árverési eljárást lezáró határozat jogerőre 
emelkedéséig – megfelelni.  
A Kiíró folyamatosan ellenőrzi az árverési eljárás során a Dokumentációban és a 
Hirdetményben előírtak (ideértve a részvételi feltételekre és az Árverés tisztaságára 
vonatkozó szabályokat) folyamatos megtartását. Amennyiben a Kiíró megállapítja, hogy 
valamely jelentkező/résztvevő a Dokumentációban, a Hirdetményben, illetve az Ápszr.-
ben előírtakat megsérti, a 3.9. pontban foglaltak szerint dönt az alkalmazandó 
jogkövetkezményekről. 
Amennyiben a jelentkező/résztvevő bármely oknál fogva, az árverési eljárás időtartama 
alatt bármikor, nem felel meg a részvételi, illetve az összeférhetetlenségi feltételek 
bármelyikének, köteles a Kiírót e tényről haladéktalanul értesíteni.  
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3.9. 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, a jogsértővel 
szemben az Eht. 38. §-a szerinti eljárási bírságot szabhat ki és annak meg nem fizetése 
esetén az eljárási biztosítékot részben vagy egészben érvényesítheti.  
Az eljárási biztosíték érvényesítése nem érinti a Kiíró más jogkövetkezmények 
alkalmazására vonatkozó jogosultságát.  
Eljárásjogi kötelezettség megsértésének minősül különösen, a jelentkező/résztvevő a 
Jelentkezését az árverési eljárás tartama alatt visszavonja, az árverési eljárásban való 
részvételi szándékától eláll, vagy ha az Árverés 4.2. pont szerinti licitálási (ajánlattételi) 
szakaszára tett licitjét, illetve a „D” és „E” frekvenciablokkok vonatkozásában a vételi 
ajánlatát visszavonja, ha az „A” frekvenciablokkért folytatott 4.2.1. pont szerinti 
elektronikus licitálás során a 3.15. pont szerinti teljesítési biztosítékot meghaladó licitet 
tesz, vagy 3.6. pont szerinti összejátszó magatartást tanúsít, 
 
Amennyiben a jelen árverési eljárás során  
a) jogerős bírósági ítélet által megállapításra kerül - vagy ilyen ítélet meghozatalát 
nem a bizonyítottság hiánya zárja ki -, hogy a jelentkező/résztvevő bűncselekményt 
megvalósító magatartása vagy  
b) jogerős hatósági döntésben megállapításra kerül, hogy a jelentkező/résztvevő 
jogellenes magatartása  
által a Kiírót megtévesztette és e magatartás a pályázati eljárás eredményét 
befolyásolja, vagy 
c) amennyiben megállapításra kerül, hogy a jelentkező/résztvevő bármely oknál 
fogva az árverési eljárás időtartama alatt bármikor nem felel meg az 
összeférhetetlenségi, személyi (részvételi) feltételek bármelyikének, és e tényről a Kiírót 
haladéktalanul nem értesíti, vagy 
d) ha a résztvevő a Jelentkezését a 3.21. pont szerinti nyilvántartásba vételt 
követően részben vagy egészben visszavonja 
a Kiíró jogosult a Jelentkezés tartalmi érvénytelensége jogkövetkezményét alkalmazni.  
 
Amennyiben az eljárási kötelezettség megszegése a jelen pont szerinti 
jogkövetkezményen túl közigazgatási anyagi jogszabályban megállapított bírságot, 
illetve szabálysértési, büntetőjogi vagy kártérítési felelősséget von maga után, a 
Dokumentáció, illetve az Ápszr. rendelkezései alapján alkalmazott jogkövetkezmény 
nem mentesíti a résztvevőt/jelentkezőt magatartásának egyéb jogkövetkezményei alól.  
 
3.10. Közös Jelentkezés (konzorcium)  
 
Közös Jelentkezés esetén a Dokumentációban foglaltak az alábbi pontban írt 
eltérésekkel alkalmazandók. 
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Több jelentkező közösen is nyújthat be Jelentkezést (Közös Jelentkezés). Közös 
Jelentkezés esetén elegendő, ha a konzorciumi tagok egyike vásárolja meg a 
Dokumentációt. Ha egy jelentkező a Jelentkezését egyedüli, önálló jelentkezőként 
nyújtja be, a Jelentkezés benyújtását követően Közös Jelentkezést nem nyújthat be. 
Közös Jelentkezést követően a konzorciumi tag érvényesen nem nyújthat be 
Jelentkezést, illetve Közös Jelentkezést.  
Érvénytelen a Közös Jelentkezés, ha ahhoz az esetleges hiánypótlást követően sem 
csatolták a közös jelentkezők által cégszerűen aláírt, a Jelentkezés benyújtásának 
napján érvényes és hatályos konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi 
alábbi követelménynek: 
 

a) tartalmazza a közös jelentkezők Közös Jelentkezése formájának ismertetését; és 
b) tartalmazza a Jelentkezés aláírása módjának ismertetését; és 
c) tartalmazza a konzorciumi tagok egybehangzó szándéknyilatkozatát, amely 

alapján a tagok feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy az Árverésen való nyertességük esetén  

ca) az árverési eljárást lezáró érdemi, jogerős döntést követő 10 napon belül a 
konzorciumi tagok kizárólagos tulajdonában álló, 2.9.6. pontban meghatározott 
szervezetet alapítanak, és az árverési eljárást lezáró érdemi, jogerős döntést 
követő 15 napon belül a jelen árverési eljárás alapján elnyert 
frekvenciahasználati jogosultságot e társaságra átruházzák a Dokumentációban, 
az Ápszr.-ben és a Pfgr.-ben meghatározott rendelkezések figyelembevételével 
és 

cb) a konzorciumi tagok kötelesek a konzorciumi megállapodásban kijelölni egy 
konzorciumi tagot, amelyre a konzorcium a nyertessége esetén az árverési 
eljárást lezáró érdemi, jogerős döntést követő 15 napon belül az elnyert 
frekvenciahasználati jogosultságot átruházza arra az időtartamra amíg -,ha 2.9.6. 
pontban foglalt feltételeknek megfelelő gazdasági társaság alapítása a Tpvt. VI. 
fejezetében meghatározott vállalkozások engedélyköteles összefonódása vagy 
az Európa Tanács a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 
2004. január 20-i 139/2004/EK rendelete (a továbbiakban: EK összefonódás-
ellenőrzési rendelet) hatálya alá tartozik - a Gazdasági Versenyhivatal vagy a 
Bizottság érdemben elbírálja;  

d) tartalmazza az alakítandó gazdasági társaságban való részesedés mértékét és 
ahhoz kapcsolódó jogokat,  

e) tartalmazza a konzorcium tagjait megillető jogokat és kötelezettségeket; 
f) tartalmazza a képviseletre jogosított konzorciumi tag megjelölését azzal, hogy 

– a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös jelentkező tagot 
képviselni a Kiíróval szemben az árverési eljárásban és 

– az ahhoz kapcsolódó esetleges további eljárásokban a Kiíró által a 
jelentkező/résztvevő, illetve a jelentkező/résztvevő által a Kiíró felé 
megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, 

– a képviselő egyebekben is jogosult kapcsolatot tartani a Kiíróval;  
g) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy a konzorcium 

és a konzorcium tagjai közigazgatási hatósági eljárási szempontból a 
Dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásáért külön-
külön és együttesen is felelnek; 
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h) az eljárási biztosíték benyújtásáért és annak a Kiíró által való érvényesítéséért a 
konzorciumi tagok egyetemlegesen felelnek és 

i) a megállapodás alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ 
felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 
 

A Közös Jelentkezés érvényessége, hatályossága a Jelentkezés időpontjától kezdve 
harmadik személy, illetve a Kiíró jóváhagyásától nem függhet. 
 
A Közös Jelentkezés érvénytelen, amennyiben – a 3.23. pont szerinti hiánypótlási 
felhívásban kitűzött határidőben – a Jelentkezés nem tartalmazza a jelen pontban írt 
valamennyi nyilatkozatot, dokumentumot.  
 
A cb) pontban foglalt esetben a jelentkező konzorcium köteles a konzorcium minden 
tagja által aláírt, visszavonhatatlan és feltételt nem támasztó nyilatkozatot benyújtani a 
Jelentkezés körében arra vonatkozóan, hogy a konzorcium árverési eljáráson való 
nyertesség esetén – amennyiben  a Tpvt. 24. §-a vagy az EK összefonódás-ellenőrzési 
rendelete hatálya alá esik – az eljárást lezáró érdemi döntés jogerőre emelkedését 
követő 30 napon belül kezdeményezik a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezési vagy 
a Bizottság összefonódás-ellenőrzési eljárását, és a Gazdasági Versenyhivatal érdemi 
döntésének jogerőre emelkedését vagy a Bizottság határozatának hatályosulását 
követő 15 napon belül a cb) pont alapján kijelölt konzorciumi tag az elnyert 
frekvenciahasználati jogosultságot a konzorciumi tagok által alapított társaságra 
átruházza.  A jogosultság ca) pontban meghatározott irányított társaságra történő 
átruházása, valamint a cb) pont szerinti konzorciumi tagra, illetve a konzorciumi tagok 
által alapított gazdasági társaságra történő átruházása nem minősül az Eht., valamint a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a Dokumentáció 5.5. pontja szerinti 
továbbhasznosításnak, átruházásnak vagy másodlagos kereskedelemnek. 
 
A Közös Jelentkezés esetén a konzorcium minden tagjának értelemszerűen teljesítenie 
kell a 2.9.1., a 2.9.2. és 2.9.8., illetve a 3.16.1. pontban meghatározott feltételeket. A 
jelentkező konzorciumi tagoknak együttesen elegendő megfelelniük a 2.9.3–2.9.7. 
pontokban meghatározott feltételeknek, illetve bármely konzorciumi tagnak teljesítenie 
kell a 3.16.2. pontban foglalt feltételeket (a 3.16.2. pontban foglalt feltételek egyenként, 
különböző konzorciumi tagok által is teljesíthetők, azonban egy feltétel nem teljesíthető 
több konzorciumi tag által együttesen).  
 
A 3.9. pont szerinti eljárási kötelezettség megsértése esetén a jogkövetkezmények 
alkalmazása körében a Kiíró választhat, hogy valamennyi taggal vagy a konzorcium 
egyes tagjával/tagjaival szemben alkalmaz jogkövetkezményt.  
 
Amennyiben a jelen árverési eljárásban a Közös Jelentkezést benyújtó jelentkezők 
válnak az Árverés nyertesévé, a Kiíró az Ápszr.-ben foglaltak szerint az eljárást 
érdemben lezáró döntésben meghatározza a frekvenciakészlet használatbavételének 
részletes (elő)feltételeit. 
 
3.11. A Jelentkezés formai követelményei  
 



 

24 

 

Az egyes dossziék, csomagok, dokumentumok, nyilatkozatok, iratok, CD-k arculatos 
megjelenítéssel is elkészíthetők, benyújthatók, azokon a jelentkező neve is 
feltüntethető. 
 
a) A Jelentkezést  

– 2 (kettő) nyomtatott – 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati – példányban, továbbá  
– 1 (egy) elektronikus példányban – kizárólag MS Word-, MS Excel- és/vagy PDF-

formátumú fájlokat tartalmazó CD formájában,  
egymástól határozottan elkülönülő iratkötegekben (dossziékban) szükséges 
benyújtani.  

Amennyiben a Jelentkezés egyes példányai között eltérés áll fenn, a nyomtatott 
eredeti példány az irányadó. 

 
b) Az eredeti példány fedőlapján értelemszerűen szerepelnie kell az „EREDETI” 

feliratnak, a másolati példány fedőlapján pedig a „MÁSOLAT” feliratnak.  
 
c) A Jelentkezés egy példányának több elkülönülő része esetén egyértelműen jelölni 

kell, hogy az eredeti vagy valamely másolati példány része.  
 
d) A Jelentkezést becsomagolt állapotban kell benyújtani. Az a) pontban meghatározott 

darabszámú dokumentációt együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak 
biztosítania kell a következőket: 
– a csomagolás külső felületén megjeleníthetőek legyenek az e) pontban felsoroltak; 
– a Jelentkezés egyes példányai együtt maradjanak; 
– egyértelműen látható legyen, hogy egyik csomag sem került a lezárását követően 
felbontásra, a lezárás sérülésmentes; 
– a Jelentkezésen belül a 2. sz. melléklet alapján meghatározott egy-egy licitlap és a 
licit(ek)re vonatkozó teljesítési biztosíték, egy-egy lezárt, külön felbontható 
borítékban szerepeljen az f) pont és a 2. sz. melléklet szerint. 

 
e) A Jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

– a Kiíró nevét és címét; 
– a következő feliratokat:  
– „JELENTKEZÉS – a 900 MHz-es sávban frekvenciahasználati jogosultság 

megszerzésére irányuló árverési eljárásra”; 
– „Határidő előtt fel nem bontható!”  
A csomagoláson a fentiektől eltérő tartalmú egyéb felirat nem helyezhető el. 
Bármely eltérő felirat elhelyezése a Jelentkezés érvénytelenségének megállapítását 
eredményezi. 

 
f) Az egyes licitlapokat és a hozzájuk tartozó teljesítési biztosítékot a Jelentkezésen 

belül a Jelentkezés mellékleteként zárt, licitlaponként (a teljesítési biztosítékkal 
együtt) külön borítékban kell elhelyezni. Ezen borítékok külső felületén 
értelemszerűen szerepelnie kell a 2. mellékletben meghatározott szövegnek, illetve 
sorszámozással kell ellátni őket. Amennyiben a jelentkező a teljesítési biztosíték 
3.15. pont szerinti beszámítását kéri, a 3.15. b) pontban meghatározott zárt, 
„Nyilatkozat a teljesítési biztosíték beszámítására” megjelölésű borítékot is köteles a 
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Jelentkezés mellékleteként benyújtani. A licitlapokat, illetve a teljesítési biztosítékot, 
valamint – amennyiben a jelentkező benyújtja – a beszámítási nyilatkozatot külön 
„Licit” megjelölésű CD-n köteles benyújtani a jelentkező a 3.11. a) pontban foglalt 
CD mellett. 

 
g) A Jelentkezés lapjait megbonthatatlan módon kell összefűzni, vagy más módon 

rögzíteni. 
 

h) A Jelentkezés minden oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a 
jelentkező képviselőjének minden oldalát alá kell írnia. 

 
i) A jelentkező(k)re vonatkozó iratoknak, igazolásoknak jól elkülönítetten, önálló 

blokkokban kell szerepelniük a Jelentkezésben. 

 
j) A Jelentkezés nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az 

esetet kivéve, ha a jelentkező eszközöl javítást. Ilyenkor a javításokat egyértelműen 
kell jelölni, és a jelentkező képviselőjének a javítást külön is alá kell írnia. 

k) A Jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. A fordításra vonatkozó szabályokat a 
Dokumentáció 3.2. pontja tartalmazza.   

 
3.12. A Jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok  
 
Az Árverésre való jelentkezés érdekében a jelentkező az alábbi okiratokat köteles a 
3.11. pontban szereplő formai követelmények betartása mellett benyújtani.  
 
a) A jelentkezőnek az Árverésen való részvételére vonatkozó szándékát tartalmazó 

egyértelmű nyilatkozatát, mely nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a jelentkező 
az Ápszr.-ben, a Dokumentációban és a Hirdetményben foglaltakat – Közös 
Jelentkezés esetén minden konzorciumi tag tekintetében és a konzorcium tagjai 
összességében – magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
b) A jelentkező azonosítására alkalmas következő dokumentumok valamelyikét. 
 

• 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, illetve a cégjegyzésre 
jogosult személy megnevezését tartalmazza; 

 
• egyéb szervezetek esetén a nyilvántartásba vételről szóló határozatot, 

valamint 30 napnál nem régebbi, 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 okiratokat; 
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• egyéni vállalkozó/egyéni cég esetén az alapító okiratot és a cégbejegyző 
végzés közjegyző által hitelesített másolatát. 

 
c) A tulajdonosi összetételt bemutató dokumentumokat, valamint annak 

megállapításához szükséges dokumentumokat, hogy mely vállalkozások 
rendelkeznek a jelentkező vállalkozásában befolyásoló részesedéssel, illetve 
mely vállalkozással áll irányítási viszonyban, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a 
jelentkezővel szemben nem áll fenn a 2.9.2. pont szerinti összeférhetetlenség. A 
jelentkező köteles csatolni a teljességi nyilatkozatot, amelyben a jelentkező 
felelősséget vállal, hogy a befolyásoló részesedés megállapításához szükséges 
minden dokumentumot és információt rendelkezésre bocsátott. 

 
d) A jelentkezőnek az árverési eljárásban való teljes körű képviseletére jogosultak 

nevét, személyazonosító adatait, valamint a képviseleti jog igazolására alkalmas 
dokumentumot – amennyiben az közhiteles nyilvántartásból nem szerezhető be 
–, továbbá az 1.2. pont szerinti kapcsolattartó személy megjelölését. 

 
e) A Dokumentáció megvásárlását és a részvételi díj banki átutalását, megfizetését 

igazoló dokumentumokat. 
 
f) A 2.9.1. b)–c) pontok szerint igazolásokat (külföldi jelentkező esetén a 

joghatósággal rendelkező adóhatóság igazolását), illetve nyilatkozatokat a 
gazdasági alkalmasságról: a) nemleges adóigazolás vagy köztartozásmentes 
adózói nyilvántartásra való utalás, b) igazolás arról, hogy nem áll csőd-, 
felszámolási vagy végelszámolási, vagy a szervezet megszüntetésére irányuló 
egyéb eljárás hatálya alatt.  

 
g) A 3.13. pont szerinti eljárási biztosítékot. 
 
h) Közös Jelentkezés esetén a 3.10. pontban felsorolt dokumentumokat. 
 
i) Inkumbens mobilszolgáltató jelentkezése esetén a 2.9.3. pont szerinti, arra 

vonatkozó egyértelmű kötelezettségvállalási nyilatkozatot, hogy az új jogosult 
versenyhátrányának csökkentése érdekében – erre irányuló igény esetén – 
belföldi barangolás (roaming-) szolgáltatást nyújt és az 5.4. pontban foglaltakat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el, illetve az 1. számú mellékletben 
megfogalmazottak szerinti, 2.9.3. pont alapján benyújtandó kötelezettségvállalást 
a szélessávú (GSM-től eltérő) szolgáltatáselérhetőségi lefedettségi feltételek 
teljesítése vonatkozásában. 

 
j) Arra vonatkozó egyértelmű kötelezettségvállalási nyilatkozatot, hogy nyertessége 

esetén a 900 MHz-es sávra vonatkozó sávátrendezést illetően az 5.11. pontban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
k) A Dokumentáció 2. sz. melléklete szerinti licitlapo(ka)t, illetve a Dokumentáció 

3.15. pontja szerinti teljesítési biztosítékot. 
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l) Nem inkumbens mobilszolgáltató esetén a lefedettségi, szolgáltatásindítási, 
kiépítési és egyéb műszaki feltételek teljesítése, vállalása vonatkozásában az 1. 
sz. mellékletnek megfelelő benyújtandó nyilatkozatot, illetve a 3.16. pont szerinti 
szakmai, műszaki alkalmasságot alátámasztó dokumentumokat. 

 
m) Azon jelentkező, aki/amely az első fordulóban részt kíván venni, köteles 

benyújtani minden olyan iratot, dokumentumot, amely a 2.9.8. pontban foglalt 
összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelőségét alátámasztja, illetve 
köteles csatolni a teljességi nyilatkozatot, amelyben a felelősséget vállal, hogy a 
2.9.8. pontban foglaltak Kiíró általi megállapításához szükséges minden olyan 
dokumentumot és információt benyújtott, amely a rendelkezésére áll.  

 
n) Továbbá minden olyan iratot, dokumentumot, nyilatkozatot, amely jelen 

Dokumentáció vagy az Ápszr. rendelkezései alapján kötelezően benyújtandó, 
illetve amely valamely igazolandó körülmény igazolására szolgál. 

 
3.13. Eljárási biztosíték 
 
A jelentkező a jelen Dokumentációban foglalt kötelezettségei teljesítésének 
biztosítására köteles az Ápszr. vonatkozó rendelkezéseinek és a jelen pontnak 
megfelelő, 100 000 000 Ft, azaz százmillió forint összegű, a Kiíró javára szóló 
visszavonhatatlan vagy kizárólag a Kiíró jóváhagyásával visszavonható eljárási 
biztosítékot a Jelentkezése részeként benyújtani.  
 
Az eljárási biztosíték a Kiíró által teljes összegben érvényesíthető, illetve megfelelő 
összegben azonnal lehívható, ha a jelentkező/résztvevő a jelen Dokumentációban 
foglalt szabályokat, 3.9. pont szerinti eljárásjogi kötelezettségeket megszegi és 
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.  
Az eljárási biztosíték kiállítója az eljárási biztosíték teljes vagy részleges érvényesítése 
esetén a Kiíró által lehívott összeget 3 (három) banki munkanapon belül átutalással 
megfizeti a Kiíró javára. A résztvevő az eljárási biztosíték teljes vagy részleges 
érvényesítése esetén az eljárási biztosítékot köteles a jelen pont szerinti eredeti 
feltételekkel megújítani, és a megújított eljárási biztosítékot 5 (öt) napon belül a Kiírónak 
benyújtani.  
Az eljárási biztosítéknak a jelen árverési eljárást lezáró döntés tervezett időpontját 
legalább 60 nappal meghaladó határidőig kell érvényességgel bírnia. 
 
Az eljárási biztosítékra egyebekben az Ápszr. 19. §-a, valamint a biztosíték formája, 
kötelező tartalmi elemei tekintetében jelen Dokumentáció 3.15. pontjában foglaltak az 
irányadók. 
 
3.14. A részvételi díj és megfizetésének feltételei 
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Az árverési eljárásra jelentkezők 40 000 000 Ft (negyvenmillió forint) + áfa összegű 
részvételi díjat kötelesek megfizetni a Kiíró a Magyar Államkincstár által vezetett 
10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára való visszavonhatatlan 
átutalással. Az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy „900 MHz-es 
frekvenciasávban árverési részvételi díj”. 
Amennyiben az árverési eljárás összességében, minden frekvenciablokk tekintetében 
meghiúsul, a befizetett részvételi díjat a Kiíró visszafizeti, kivéve, ha a meghiúsulás oka 
a résztvevők érdekkörében merült fel.  
 
3.15. Teljesítési biztosíték  
 
A jelentkező köteles az Ápszr. vonatkozó rendelkezéseinek és a jelen pontnak 
megfelelően a Jelentkezés körében benyújtott licitlapokon megjelölt, a 
spektrummaximumig terjedő frekvenciablokkra megajánlott árak (licitek) legmagasabb 
összegével legalább megegyező mértékű vagy azt meghaladó összegű, a Kiíró javára 
szóló visszavonhatatlan vagy kizárólag a Kiíró jóváhagyásával visszavonható 
biztosítékként bankgaranciát (a továbbiakban: biztosíték) a Jelentkezése mellékleteként 
benyújtani.  
 
A jelentkező választása szerint két módon adhat teljesítési biztosítékot.  
a) Borítékonként a beadott licit összegével megegyező vagy azt meghaladó mértékű 

teljesítési biztosítékot nyújt be. 
b) Az egyes licitjeihez tartozó teljesítési biztosítékok beszámítása szerint ad teljesítési 

biztosítékot. A jelentkező a jelentkezésekor benyújtott nyilatkozatában kérheti, hogy 
a licitlapot tartalmazó borítékok bontási sorrendje szerint – az akár felbontott, akár 
fel nem bontott borítékban – a nem nyertes licittel együtt benyújtott teljesítési 
biztosíték összegét a Kiíró számítsa be a később értékelt licit teljesítési 
biztosítékának összegébe. A nyilatkozatban meg kell nevezni (a teljesítési 
biztosíték összegének közlése nélkül), hogy mely boríték(ok)ban benyújtott 
teljesítési biztosíték beszámítását kéri a jelentkező a további licitjei esetén. A 
nyilatkozatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: 
„Nyilatkozat a teljesítési biztosíték beszámítására.”  

Amennyiben nem inkumbens mobilszolgáltató jelentkező a „D” és/vagy az „E” 
frekvenciablokkokra is frekvenciahasználati jogosultságot kíván szerezni a 2. sz. 
mellékletben, illetve a 2.2. és a 2.8. pontban foglaltak szerint, az „A” és/vagy „B” 
és/vagy „C” frekvenciablokk(ok)ra tett licitjének megfelelő teljesítési biztosíték mellett 
azon „D” és „E” frekvenciablokkok fix díjának megfelelő teljesítési biztosíték 
benyújtására is köteles, amelyeket nyertessége esetén a Kiíró által meghatározott áron 
meg kíván vásárolni. 
Amennyiben a jelentkező az „A” frekvenciablokk első fordulóra is bead licitlapot, a 
Jelentkezés körében beadott teljesítési biztosítékot a jelentkező által a 4.2.1. pont 
szerinti licitálási szakaszban általa megadni kívánt  legmagasabb licitjének összegével 
legalább megegyező mértékű vagy azt meghaladó összegre kell kiállítani és benyújtani. 
Amennyiben a 4.2.1. pont szerinti licitálási szakaszban a résztvevő a teljesítési 
biztosítékot meghaladó licitet tesz, az a 3.9. pont szerinti eljárásjogi kötelezettség 
megsértésnek minősül. A 4.2.1. pont szerinti licitálási szakaszban, illetve azt követően 
nincs lehetőség a teljesítési biztosíték kiegészítésére és új, magasabb összegű 
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teljesítési biztosíték benyújtására, valamint a 3.23. pont szerint a teljesítési biztosíték 
körében nincs helye hiánypótlásnak.  
Amennyiben az „A” frekvenciablokk második fordulójában a 4.2.2. pontok szerinti 
kétkörös licitálási eljárás kerül lefolytatásra, a második licitálási körben részt vevő(k) 
köteles(ek) a teljesítési biztosítékot a második licit összegére kiegészíteni vagy új, az 
ismételt licit teljes összegére vonatkozó biztosítékot benyújtani az ismételt licit 
benyújtásával egyidejűleg. Amennyiben a résztvevő új, emelt összegű teljes licitre 
vonatkozó biztosítékot nyújt be, a korábbi biztosítékot a Kiíró felszabadítja, és erről a 
kiállítót, valamint a résztvevőt értesíti. 
 
Biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely 
a) eredeti bankgarancia, és amelyben a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal 

kötelezettséget, hogy a Kiíró igénybejelentése alapján, feltétel nélkül - a banki 
forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon 
belül - teljesít, 

b) a fizetési igény bejelentésére a Kiírót kizárólagos kedvezményezettként jelöli meg, 
c) visszavonhatatlan vagy kizárólag a Kiíró jóváhagyásával visszavonható. 
 
A külföldi hitelintézet által nyújtott bankgarancia akkor fogadható el, ha azt belföldi 
székhelyű hitelintézet felülgarantálta és arról a hiteles magyar fordítást csatolják. 
Nem fogadható el a bankgarancia, ha a bankgaranciát nyújtó, illetőleg felülgarantáló 
belföldi hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 
1996. évi CXII. törvény 157. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor. 
 
A bankgaranciának tartalmazni kell 
a) a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát; 
b) külföldi hitelintézet garanciája esetén a felülgarantáló belföldi bank (hitelintézet) 

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

 
A biztosítéknak a jelen árverési eljárást lezáró döntés tervezett időpontját legalább 60 
nappal meghaladó határidőig kell érvényességgel bírnia. 
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 kiállítója a biztosíték teljes vagy részleges érvényesítése esetén a Kiíró 
által lehívott összeget 3 (három) banki munkanapon belül átutalással megfizeti a Kiíró 
javára. 
A biztosíték teljes, illetve megfelelő összege azonnal lehívható, amennyiben az árverési 
eljárás nyertese a teljes árverési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem vagy 
csak részben teljesíti.  
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A biztosítékra egyebekben az Ápszr. 18. §-a irányadó.  
 
3.16. A Jelentkezés szakmai alkalmasságát, megalapozottságát alátámasztó 
követelmények az első fordulóban indulni szándékozók esetén 
 
3.16.1. Konzorciumi jelentkezés esetén minden tag, nem konzorciumi jelentkezés 
esetén a jelentkező az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat köteles benyújtani: 

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása, mely szerint nincsen magyarországi 
lejárt köztartozásuk (beleértve a távközlési különadót is); 

 nyilatkozat, mely szerint nem állnak a gazdasági versenyt korlátozó 
megállapodás tilalma, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma, illetve 
vállalkozások összefonódása tárgyában olyan versenyfelügyeleti eljárás alatt, 
amely versenytanácsi szakaszban van; 

 arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a 2011. évben nem állt és nem áll fenn 2011. 
évi vagy azt megelőző esedékességű lejárt - a számlán megjelölt fizetési 
határidőre meg nem fizetett (késedelmesen megfizetett vagy meg nem fizetett) - 
piacfelügyeleti díj-tartozásuk és ilyen díjtartozása a jelentkezővel bármilyen 
közvetett vagy közvetlen tulajdonosi, befolyásoló részesedésen alapuló vagy 
irányítási jogviszonyban álló vállalkozásnak sincs és nem is volt, illetve olyan 
vállalkozásnak sem áll, állt fenn a jelen pontban írt díjtartozása, amelynek 
alapítója megegyezik a jelentkezőt alapító vállalkozással (a Kiíró saját 
nyilvántartása alapján ellenőrzi a piacfelügyeleti díj-fizetési kötelezettség 
fennállását, a jelentkezőnek nem kell erre vonatkozó igazolást benyújtania); 

 arra vonatkozó igazolás, hogy az Árverés első fordulójában indulni kívánó 
vállalkozásban – konzorciumi jelentkezés esetén bármely konzorciumi tagban, 
nem konzorciumi jelentkezés esetén a jelentkező vállalkozásban – inkumbens 
mobilszolgáltató nem rendelkezik befolyásoló részesedéssel, valamint felette 
irányítási jogot nem gyakorol.  

 
3.16.2. Konzorcium jelentkezése esetén bármely tag (a feltételek egyenként, különböző 
konzorciumi tagok által is teljesíthetők, azonban egy feltétel nem teljesíthető több 
konzorciumi tag által együttesen), illetve nem konzorciumi jelentkezés esetén a 
jelentkező az alábbi pontban foglaltaknak való megfelelést alátámasztó igazolásokat, 
nyilatkozatokat köteles benyújtani: 

 az általuk nyújtott szolgáltatás tekintetében joghatósággal és illetékességgel 
rendelkező elektronikus hírközlési szabályozó hatóság igazolása, mely szerint 
rendelkeznek legalább 5 év elektronikus hírközlési szolgáltatói tapasztalattal; 

 arra vonatkozó nyilatkozat, mely szerint a hírközlési ágazatban saját lakossági 
ügyfélszolgálatot üzemeltetnek, illetve a hírközlési ágazat lakossági 
szegmensében legalább 2 millió ügyfelet szolgálnak ki;  

 arra vonatkozó nyilatkozat, mely szerint rendelkeznek szélessávú adatátviteli 
technológia telepítési, illetve szélessávú adatátviteli hálózatüzemeltetési 
képességével. 

 
3.17. Az árverési Jelentkezések bontása 
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A Jelentkezések bontásának időpontja: 2011. december 9. 10 óra  
Helye:  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
  1133 Budapest, Visegrádi u. 106., tárgyaló. 
 
A Jelentkezéseket a Kiíró közjegyző jelenlétében bontja fel. A bontásnál jelen lehetnek 
a jelentkezők képviselői (jelentkezőnként legfeljebb 4 /négy/ személy). A Jelentkezések 
bontásáról a Kiíró jegyzőkönyvet készít, melynek másolati példányát minden 
jelentkezőnek megküldi. 
 
A Jelentkezések bontásakor minden csomag, boríték felbontásra kerül, kivéve a 
licitlapot és a teljesítési biztosítékot, valamint a biztosíték beszámítására vonatkozó 
nyilatkozatot tartalmazó borítékokat. 
 
3.18. A Jelentkezés vizsgálata és érvényessége  
 
A Kiíró megvizsgálja, hogy a Jelentkezés megfelel-e az alaki és tartalmi érvényesség 
feltételeinek. 
A Kiíró a jelentkezési határidő lejártától számított tizenöt napon belül megvizsgálja, 
hogy a jelentkezés megfelel-e az Ápszr. 9. §-ában és a jelen Dokumentációban foglalt 
személyi (részvételi) és alaki érvényességi követelményeknek (a továbbiakban együtt: 
alaki érvényességi feltételek). Az érvényesség vizsgálata során a Kiíró a Jelentkezést 
egyfelől formai szempontból vizsgálja a tekintetben, hogy tartalmazza-e a 3.10., 3.11. 
és a 3.12. pontban felsorolt dokumentumokat, okiratokat, nyilatkozatokat, illetve a 
benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező megfelel-e az Ápszr. és a Dokumentáció 
szerinti alanyi, részvételi, összeférhetetlenségi feltételeknek, követelményeknek. 
Az érvényesség vizsgálata során a Kiíró másfelől tartalmilag vizsgálja az Árverésre 
jelentkezés során benyújtandó dokumentumokat abból a szempontból, hogy azok 
megfelelnek-e az Ápszr.-ben és a Dokumentációban előírt tartalmi feltételeknek 
(tartalmi érvényességi feltételek). 
A 2. sz. melléklet szerint kitöltendő, a 3.11. d) és f) pontban foglaltak szerint 
benyújtandó licitlapot és teljesítési biztosítékot, valamint a 3.15. pont szerinti 
beszámítási nyilatkozatot tartalmazó boríték tartalmát a Kiíró az Árverés 4.2. pont 
szerinti licitálási (ajánlattételi) szakaszában vizsgálja a borítékok bontásával 
egyidejűleg. 
 
3.19. Alaki érvénytelenség 
 
Alakilag érvénytelen a Jelentkezés, ha  
a) nem a Hirdetményben, illetve a Dokumentációban meghatározott határidőben, 

helyen, formában és módon került benyújtásra, 
b) a részvételi díjat határidőben nem fizették meg, 
c) formailag nem felel meg a Dokumentációban meghatározott feltételeknek vagy 
d) nem tartalmazza a jelentkező alábbi adatait: 

– nevét, 
– székhelyét, 
– cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát, 
– elérhetőségét (telefonszámát és elektronikus levelezési címét), 
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– vezető tisztségviselőjének, képviselőjének a nevét és elérhetőségét 
(telefonszámát, postai és elektronikus levelezési címét), továbbá közjegyző 
által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírásmintát, illetve abban az esetben, ha 

e) a jelentkező nem nyújtott be minden, a Dokumentáció és az Ápszr. alapján 
kötelezően benyújtandó dokumentumot, nyilatkozatot, okiratot. 
 
A c), d) és e) pontban meghatározottak fennállása esetén – kivéve a licitlapot és a 
teljesítési biztosítékot, valamint a 3.15. pont alapján benyújtható beszámítási 
nyilatkozatot tartalmazó borítékok tartalmát – hiánypótlásnak van helye a 3.23. pontban 
foglaltak szerint.  
 
A Jelentkezés alakilag érvénytelen továbbá, ha résztvevő bármely oknál fogva az 
árverési eljárás időtartama alatt bármikor nem felel meg a részvételi (személyi), 
összeférhetetlenségi, alanyi feltételek bármelyikének. A személyi, részvételi, 
összeférhetetlenségi előírásokba ütközés esetén nincs helye hiánypótlásnak. 
 
Abban az esetben, ha a Jelentkezés – amennyiben szükséges és a Dokumentáció 
alapján lehetséges a hiánypótlás, azt követően is – érvénytelen, a Kiíró a jelentkező 
nyilvántartásba vételét végzéssel megtagadja. 
 
Amennyiben a Kiíró az alaki érvénytelenségi okot a nyilvántartásba vételt követően 
észleli, és a Dokumentációban meghatározott esetekben kiadható hiánypótlást 
követően is érvénytelen a Jelentkezés, az alaki érvénytelenséget a Kiíró külön 
végzéssel nem állapítja meg, a Jelentkezés érvénytelenségét az eljárást érdemben 
lezáró döntésbe foglalja. 
 
3.20. Tartalmi érvénytelenség 
 
A Jelentkezés tartalmi érvényességének vizsgálatakor a Kiíró a jelentkezők 
Jelentkezését összességében és az egyes árverési elemek tekintetében is értékeli, 
vizsgálja a 3.16. pont szerinti dokumentumok, nyilatkozatok megalapozottságát. 
 
A Kiíró megvizsgálja a Jelentkezéseket tartalmi szempontból, így különösen a 
tekintetben, hogy a Jelentkezés körében kötelezően megteendő vállalások megfelelnek-
e a Dokumentációban írt szempontoknak, azokhoz a jelentkezők nem fűztek-e a 
Dokumentációban foglaltakkal ellentétes feltételeket, korlátozásokat, a licitlapok, illetve 
a teljesítési biztosíték a Dokumentációban és az Ápszr.-ben foglalt tartalmi előírásoknak 
megfelelően került-e benyújtásra. 
 
Amennyiben a Kiíró bármely, a jelen Dokumentáció vagy a vonatkozó jogszabályok 
alapján megállapítja, hogy a Jelentkezés tartalmilag hiányos, és a Jelentkezés a 
Dokumentáció alapján kibocsátható hiánypótlást követően is érvénytelen, az 
érvénytelenséget a Kiíró külön végzéssel nem állapítja meg, a Jelentkezés 
érvénytelenségét az eljárást érdemben lezáró döntésbe foglalja. 
 
3.20.1. 
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3.21. Résztvevőként való nyilvántartásba vétel 
 
A Kiíró az Ápszr. 12. § (2) bekezdése alapján az alakilag érvényes jelentkezést 
benyújtó jelentkezőket nyilvántartásba veszi  
 
A Kiíró a résztvevőként nyilvántartásba vett jelentkezőket a nyilvántartásba vételről 
értesíti, és a nyilvántartásba vett résztvevők listáját a honlapján közzéteszi.  
 
3.22.  
 
3.23. Hiánypótlás  
 
Ha a jelentkező/résztvevő a Jelentkezés érvényességéhez szükséges feltételeknek 
nem felel meg, és/vagy a jelentkező nem nyújtotta be a Dokumentációban és az Ápszr.-
ben a Jelentkezés mellékleteiként kötelezően benyújtani előírt valamennyi 
dokumentumot, amennyiben a Dokumentáció másképp nem rendelkezik, a Kiíró a 
jelentkezőt/résztvevőt 5 (öt) napos határidő tűzése mellett hiánypótlásra hívja fel. 
Ugyanazon hiányosság miatt ugyanazon jelentkező/résztvevő esetén a pályázati eljárás 
során egy alkalommal van helye hiánypótlásnak. 
 
Nincs helye hiánypótlásnak a licitlapokat és a teljesítési biztosítékot, valamint a 3.15. 
pont alapján benyújtható beszámítási nyilatkozatot tartalmazó borítékok tartalmának 
vizsgálata körében. 
 
Ha a jelentkező/résztvevő a hiányosságot a felhívásban megjelölt időtartamon belül 
megfelelően elhárítja, 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.  
Amennyiben a jelentkező/résztvevő a felhívást nem vagy nem megfelelően teljesíti, a 
Kiíró a 3.19–3.20. pontok szerint jár el.  
 
A hiánypótlás során a jelentkezőnek/résztvevőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a 
Jelentkezés tartalma nem módosítható. 
 
 

IV. AZ ÁRVERÉSI SZAKASZ LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE 
 
4.1. Az Árverés lebonyolítása és szakaszai  
 
Az Árverést a Kiíró az Ápszr. rendelkezéseinek megfelelően a Hirdetmény közzétételét 
követő 60. és 150. nap között bonyolítja le, mely határidőt a Kiíró 30 nappal 
meghosszabbíthat.  
 
Az Árverés két fő szakaszból áll az alábbiak szerint: 
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a) Licitálási (ajánlattételi) szakasz  
 
A licitálási szakasz eredményeképpen meghatározásra kerül a blokkválasztási 
szakaszban részvételre jogosult résztvevők köre, az egyes, résztvevők által ajánlott 
végleges licitek, valamint a blokkválasztási szakaszban részvételre jogosult résztvevők 
közötti elsőbbségi sorrend, amelynek alapján sor kerül a blokkválasztásra. 
 

b) Blokkválasztási szakasz 
 

A blokkválasztás során a blokkválasztásban való részvételre jogosult résztvevők a 
végleges licitjeik sorrendjében kiválasztják az általuk elnyert frekvenciablokkok pontos 
helyét az Árverés tárgya által meghatározott frekvenciatartományon belül.  
 
4.2. Az Árverés licitálási (ajánlattételi) szakasza 
 
Az „A”, „B”, „C” frekvenciablokkra vonatkozó licitet, illetve nem inkumbens 
mobilszolgáltató esetén a „D” és az „E” frekvenciablokkra vonatkozó igényt a 
jelentkezők a Jelentkezés során kötelesek megadni a 2.2. pontban, illetve a 2. sz. 
mellékletben írtaknak megfelelően.  
A licitlapok kötelező tartalmi elemeit és részletes kitöltési, benyújtási követelményeit a 
2. sz. melléklet tartalmazza.  
 
A licitálási szakasz kezdetének az a nap tekintendő, amikor a Kiíró a 4.2.1. vagy a 
4.2.2. vagy a 4.2.3. pontban meghatározott fordulók közül az első forduló lefolytatását 
megkezdi. 
 
A licitek elbírálása három fázisban történik. A Kiíró – az Árverési Bizottság jelenlétében 
- a 4.2.1–4.2.3. pontokban írtak szerinti sorrendben bontja fel a – licitlapot és a 
teljesítési biztosítékot tartalmazó – borítékokat. A Kiíró csak abban az esetben bont fel 
olyan borítékot, amely felbontása a licitálási szakasz lefolytatásának rendje szerint nem 
lenne szükséges, ha az adott borítékot benyújtó annak felbontását, a borítékban 
található teljesítési biztosíték beszámítása miatt kifejezetten kéri a jelentkezésekor a 
3.15. pont szerint benyújtott nyilatkozatában. 
 
Abban az esetben, ha valamely jelentkező olyan licitlapot tartalmazó borítékot nyújt be, 
amelyet a 4.2.1–4.2.3. pontok, valamint a 2. sz. melléklet alapján nem jogosult 
benyújtani, a Kiíró a borítékot nem bontja fel, a licitet nem veszi figyelembe. 
 
 
4.2.1. „A” frekvenciablokk első fordulójára beadott licitlapok értékelése 
 
Először felbontásra kerülnek a nem inkumbens mobilszolgáltató jelentkezők által a 
jelentkezéskor beadott első fordulós „A” blokkra adott licitlapot tartalmazó („A” 
frekvenciablokk – első forduló megjelölésű) borítékok, melyet inkumbens 
mobilszolgáltatók nem jogosultak benyújtani. Abban az esetben, ha egy résztvevő ad 
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be érvényes licitet, a Kiíró a licit beadóját nyilvánítja az „A” frekvenciablokk tekintetében 
az árverési eljárás nyertesévé. 
Amennyiben kettő vagy annál több jelentkező ad be az „A” frekvenciablokkra első 
fordulóra a Dokumentációban foglaltaknak megfelelő, érvényes licitlapot, a Kiíró 
mindegyik résztvevőt ismételt licit megadására szólítja fel - az 1.2. pont alapján 
megadott magyarországi postacímre vagy kézbesítési megbízott részére történő 
kézbesítéssel – írásban, azzal, hogy a Kiíró a beérkezett legmagasabb licit mértékét – a 
licitet tevő személyének megjelölése nélkül – a következő licit megtételére való 
felszólításban közli a részvevőkkel. 
Az ismételt licitet elektronikus licitálási eszközön keresztül, célszoftver útján kell 
megadni. Az elektronikus licitálás a Kiíró által megbízott szolgáltató (a továbbiakban: 
Szolgáltató) által nyújtott kapcsolaton és szoftveren keresztül történik. A licitálással 
kapcsolatos általános információkat jelen Dokumentáció tartalmazza. A Kiíró a részletes 
adatokat a jelentkezők számára a Dokumentációban jelzett személyes oktatások során 
adja meg.  
A Jelentkezések bontását követően a nyilvántartásba vételig terjedő időtartam alatt a 
Kiíró a Szolgáltató közreműködésével minden – az „A” frekvenciablokkra első 
fordulóban – jelentkező számára megadja a használandó szoftverkörnyezet jellemzőit 
és képzést nyújt annak használatáról a jelentkezők által a Jelentkezés körében 
benyújtott nyilatkozatban megjelölt magyarországi címen, a kijelölt kapcsolattartók 
számára, előre egyeztetett időpontban. Az elektronikus licitálás eredményes 
lebonyolításához a jelentkezők külön tájékoztatást kapnak a licitálás részleteiről, a 
licitálás típusáról, a licitálási rendszerbe történő meghívásról, a licitálás kiírásáról, a 
licitálás lebonyolításáról, riportok készítéséről a résztvevői oldalról.  
A célszoftver, a kapcsolódó oktatás és támogatás jelen licitálási eljárás során történő 
igénybevétele a jelentkezők/résztvevők számára térítésmentes. 
 
Az elektronikus licitálást a Kiíró az alábbi Szolgáltató rendszerének segítségével 
bonyolítja le: 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 
Iroda: 1139 Budapest, Váci út 91. 
E-mail: aukcio@electool.com 
Telefonszám (Help-desk): +36-20-539-99-00 
Faxszám: +36-1-239-98-96 

 
A licitálásra meghívott résztvevők részére telefonos és elektronikus támogatás áll 
rendelkezésre a licitálás előtt és során a fentebb megjelölt elérhetőségeken. 
 
Az elektronikus licitálási rendszer használatát az Szolgáltató az alábbi 
szoftverkörnyezetben támogatja: 

 Operációs rendszer: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux 

 Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, vagy újabb 
verziók, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók 
 

mailto:aukcio@electool.com
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Az elektronikus licitálás lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az 
alábbi linken érhetők el a szükséges információk: 
http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html 
A rendszer további funkcióiról a felhasználói kézikönyv rendelkezik, amely a 
rendszerben elérhető és letölthető, illetve az oktatásokon elektronikus formában 
átadásra kerül. 
 
A megfelelő technikai feltételek biztosítása (folyamatos internet elérés, backup 
megoldások, szoftverben licitet adó munkatárs, stb.) a résztvevő kizárólagos 
felelőssége. A résztvevőnél esetlegesen előforduló helyi hálózati leszakadás, helyi 
informatikai rendszer/hardver üzemzavarával kapcsolatosan semmilyen panasz, 
beadvány, igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. 
 
4.2.1.1. Az elektronikus licitálás lefolytatása 
 
A Kiíró a licitálási köröket egymást követő munkanapokon folytatja le. A Kiíró egy adott 
munkanapon az alábbi időpontokban nyitja meg és zárja le az egyes licitálási köröket: 
 

 Licitálási kör megnyitása Licitálási kör lezárása 

1)  8:00 8:30 

2)  9:00 9:30 

3)  10:00 10:30 

4)  11:00 11:30 

5) 13:00 13:30 

6) 14:00 14:30 

7) 15:00 15:30 

8) 16:00 16:30 

 
Az új licitek megtételére biztosított határidő, vagyis az adott licitálási kör lezárási 
időpontja jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem 
előterjesztésének nincs helye. 
A licitálási körök lezárása nem tolódhat ki, azok nem hosszabbodhatnak meg. 
Az elektronikus licit fenti időpontjai elvi lehetőségek, a Kiíró a tényleges licitálási eljárást 
bármelyik nap, bármely licitálási körénél lezárhatja, amennyiben annak feltételei 
teljesülnek. 
 
a) A licitek megadásának szabályai licitálási körök során, a licitek érvénytelensége 
 
Az elektronikus licitálási eljárás során a fenti táblázatban megadott időpontoknak 
megfelelően megnyílik egy 30 percig tartó licitálási (licit megtételi) kör. 
Egy adott résztvevő által egy licitálási körben egyetlen érvényes licit adható be.  
Minden körben minimum az előző licitálási körben beérkezett legmagasabb licitet 
legalább a minimális árnövekménnyel meghaladó összegű licit adható be. A minimális 
árnövekmény értéke: 200 000 000 Ft (azaz kettőszáz-millió forint).  
A megadott licit csak 10 000-rel (tízezerrel) osztható pozitív egész szám lehet.  

http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html
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A licit összegének (a minimális árnövekménynek és a tízezer forinttal való 
oszthatóságának) megfelelőségét a szoftver és a Szolgáltató is ellenőrzi, és az adott 
licitálási körben az előző licitálási körben megadott legmagasabb összegű licitet 
legalább a minimális árnövekménnyel meg nem haladó összegű, vagyis a licitálási kör 
nyitó értékét meg nem haladó összegű licitek megtételét, elküldését nem teszi lehetővé, 
a tízezerrel nem osztható licitet pedig nem fogadja be. A beadható licit összegére 
vonatkozó felső korlát nincs, így egy licitálási körön belül a résztvevők által beadott licit 
bármilyen mértékben meghaladhatja az adott licitálási kör nyitó, minimális értékét. 
Az elektronikus licitálás során holtverseny nem megengedett. Amennyiben egy licitet 
egy résztvevő már megadott egy adott licitálási körön belül, azt más résztvevő nem 
adhatja meg érvényesen. Azokat a liciteket, amelyekkel az adott licitre vonatkozóan 
holtverseny keletkezne, a rendszer nem fogadja be, és ezt egyidejűleg jelzi a résztvevő 
részére. Azonos összegű licit megtétele esetén a résztvevőnek lehetősége van újabb 
licit megadására az adott licitálási kör lezárásáig. 
 
b) Új licitálási kör kezdeményezése 
 
A Kiíró minden licitálási kör lezárását követően – de még az új licitálási kör megkezdése 
előtt - az összes, a következő licitálási körben részvételre jogosult résztvevőnek a 
szoftveren keresztül felhívást (kiírás) küld a következő licitálási körben való részvételre, 
és a licitálás kiírásában közli a résztvevőkkel az adott licitálási kör nyitó értékét a licitet 
tevő személyének megjelölése nélkül. 
Az adott licitálási körben csak az a résztvevő vehet részt (azaz a Kiíró a szoftveren 
keresztül csak azon résztvevőknek küld újabb licit megtételére szóló felhívást), 
aki/amely az előző licitálási kör legmagasabb licitjét legalább 200 000 000 Ft-tal 
meghaladó összegű, tízezerrel osztható, vagyis érvényes licitet nyújtott be. 
Amennyiben egy adott résztvevő valamely licitálási körben nem ad új érvényes licitet a 
további licitálási körökből kizárásra kerül, a licitálási eljárásban a továbbiakban nem 
vehet részt és a Kiíró az addig adott legmagasabb összegű érvényes licitjét tekinti az 
adott résztvevő végleges licitjének. 
A Kiíró addig indít új licitálási köröket, amíg egy adott licitálási körben maximum egy 
résztvevő tesz az előző licitálási kör legmagasabb licitjét legalább 200 000 000 Ft-tal 
meghaladó összegű érvényes licitet.  
Kiíró az utolsó licitálási körben legmagasabb licitet tevő résztvevőt nyilvánítja az 
árverési eljárást érdemben lezáró határozatában az „A” frekvenciablokk nyertesének. 
Amennyiben az utolsó licitálási körben nem érkezik érvényes licit, az azt megelőző 
licitálási körben legmagasabb licitet tevő résztvevőt nyilvánítja az árverési eljárást 
érdemben lezáró határozatában az „A” frekvenciablokk nyertesének. 
 
4.2.2. „A” frekvenciablokk második fordulójára beadott licitlapok értékelése 
 
Amennyiben nincs első fordulós jelentkező vagy az „A” frekvenciablokk nyertese az első 
fordulóban egyéb okból nem kerül megállapításra, felbontásra kerülnek a jelentkezéskor 
beadott, az „A” blokkra vonatkozó második fordulós licitet tartalmazó („A” 
frekvenciablokk – második forduló megjelölésű) borítékok, melyet nem inkumbens 
mobilszolgáltató nem jogosult beadni. Abban az esetben, ha egy jelentkező ad be 
érvényes licitet, a Kiíró a licit beadóját nyilvánítja az „A” frekvenciablokk tekintetében az 
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árverési eljárás nyertesévé. Amennyiben kettő vagy annál több jelentkező ad be az „A” 
frekvenciablokkra második fordulóra licitlapot, a Kiíró a két legmagasabb licitet tevő 
résztvevőt írásban ismételt licit megadására szólítja fel azzal, hogy a Kiíró a beérkezett 
legmagasabb licit mértékét – a licitet tevő személyének megnevezése nélkül – a 
következő licit megtételére való felszólításban közli velük. Az új licit megtételére a Kiíró 
felszólításának kézhezvételét követő naptól számított 5 nap áll a résztvevők 
rendelkezésére. Az új licit megtételére meghatározott határidő jogvesztő, a határidő 
elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Amennyiben a 
Kiíró felszólítására valamely résztvevő nem tesz új licitet, vagy az első körben tett 
licitnél alacsonyabb összegű licitet tesz, a Kiíró az első körben tett licitet tekinti a 
végleges licitnek. A Kiíró a legmagasabb licit benyújtóját nyilvánítja az „A” blokk 
tekintetében az árverési eljárás nyertesévé.  
 
4.2.3. „B” és „C” frekvenciablokkokra beadott licitlapok értékelése 
 
Ezt követően a Kiíró a „B” és a „C” frekvenciablokkok vonatkozásában a jelentkezéskor 
beadott liciteket tartalmazó („B”, „C” frekvenciablokk – „A” frekvenciablokk nyertessége 
esetén, „B”, „C” frekvenciablokk – „A” frekvenciablokk nem nyertessége esetén 
megjelölésű) borítékok bontását követően az első, illetve a második forduló eredményét 
figyelembe véve a „B” frekvenciablokkra, majd a „C” frekvenciablokkra adott liciteket 
sorba rendezi. A Kiíró e körben az „A” frekvenciablokk nyertesének csak a „B”, „C” 
frekvenciablokk – „A” frekvenciablokk nyertessége esetén megjelölésű borítékban levő 
licitlapját veszi figyelembe, illetve értékeli, míg minden más résztvevő (inkumbens 
mobilszolgáltató) esetén a „B”, „C” frekvenciablokk – „A” frekvenciablokk nem 
nyertessége esetén megjelölésű borítékban levő licitlapon megadott liciteket veszi 
figyelembe, illetve értékeli. A Kiíró a „B” frekvenciablokkra érkezett liciteket a 
legmagasabb értéktől kezdve csökkenő számtani sorrendbe rendezi. Az Árverésre 
bocsátott „B” frekvenciablokkoknak megfelelő darabszámú „B” frekvenciablokkra 
sorrendben az első öt legmagasabb licitet adó, továbbá a „C” frekvenciablokkra 
legmagasabb licitet adó jogosult a blokkválasztási szakaszban való részvételre. 
 
4.2.4. Az „A” frekvenciablokk második fordulóban és a „B”-„C” frekvenciablokkok 
vonatkozásában benyújtott egyenlő licitek esetén alkalmazott eljárási szabályok 
 
Egyenlő licit esetén a 4.2.2–4.2.3. pontokban foglalt rendelkezések a 4.2.4.1–4.2.4.2. 
pontokban foglalt eltérésekkel alkalmazandók. 
 
4.2.4.1. Egyenlő licitek a második fordulóban az „A” frekvenciablokk esetén 
 

a) Amennyiben a második fordulóra a jelentkezéskor beadott licitlapokat – és 
teljesítési biztosítékokat – tartalmazó borítékok bontását követően a Kiíró 
megállapítja, hogy az „A” frekvenciablokkra kettő vagy több azonos, 
legmagasabb összegű licit került benyújtásra, a legmagasabb licitet tevő 
résztvevők mindegyikét felszólítja ismételt (második körös) licit megtételére. Az 
új licit megtételére a Kiíró felszólításának kézhezvételét követő naptól számított 5 
nap áll a résztvevők rendelkezésre. Az új licit megtételére meghatározott 
határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem 
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előterjesztésének nincs helye. Ez esetben a második legmagasabb licitet tevő 
nem vesz részt a második licitálási körben. 

 
b) Amennyiben a második fordulóra a jelentkezéskor beadott licitlapokat – és 

teljesítési biztosítékokat – tartalmazó borítékok bontását követően a Kiíró 
megállapítja, hogy az „A” frekvenciablokkra egy legmagasabb összegű licit, 
továbbá kettő vagy több második, azonos legmagasabb összegű licit került 
benyújtásra, a Kiíró a legmagasabb licitet tevőt és a második legmagasabb licitet 
tevő résztvevőket szólítja fel ismételt (második körös) licit megtételére. Az új licit 
megtételére a Kiíró felszólításának kézhezvételét követő naptól számított 5 nap 
áll a résztvevők rendelkezésre. Az új licit megtételére meghatározott határidő 
jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének 
nincs helye.  

 
c) Abban az esetben, ha a második körben benyújtott ismételt liciteket – és 

teljesítési biztosítékokat – tartalmazó borítékok bontását követően a Kiíró 
megállapítja, hogy a második licitálási körben több azonos összegű, 
legmagasabb licit került benyújtásra, a Kiíró nem szólítja fel ismételt licit 
megtételére a résztvevőket, több licitálási kört nem tart, hanem annak a 
résztvevőnek a nyertességét állapítja meg, akinek/amelynek az első és a 
második körben megtett licitjei együttesen a legmagasabb összeget teszik ki.  

 
d) Amennyiben a beadott licitek sorrendje a c) pont szerint sem határozható meg, a 

Kiíró az „A” frekvenciablokk nyertesének személyét nyilvános, közjegyző 
jelenlétében lefolytatott sorsolás útján állapítja meg. 

 
4.2.4.2. Egyenlő licitek a „B” és a „C” frekvenciablokkok esetén 
 
A „B” frekvenciablokkokra, illetve a „C” frekvenciablokkra beérkezett egyenlő összegű 
licitek esetén a Kiíró a licitek sorrendjét, ezáltal a blokkválasztási szakaszban való 
részvételi jogosultságot az alábbi módon állapítja meg: 
 

a) A Kiíró előrébb sorolja azt a licitet, amelynek benyújtója összességében több, a 
licitálási szakaszban értékelt „B” és „C” frekvenciablokkra tett érvényes licitet. 
A licitek számának megállapítása során a Kiíró a valamely „B” frekvenciablokkra 
és a „C” frekvenciablokkra adott licitet egyenrangúnak tekinti, és egy-egy licitnek 
értékeli. 

 
b) Amennyiben az a) pont alapján nem állapítható meg a licitek sorrendje, úgy a 

Kiíró azon licitet sorolja előre, amely licit beadója elnyerte az „A” 
frekvenciablokkot. 

 
c) Abban az esetben, ha a licitek sorrendje a b) pont szerinti előresorolással sem 

állapítható meg, a Kiíró azon licitet sorolja előre, amelynek benyújtója az 
előresorolás esetén összességében több „B” és „C” frekvenciablokk tekintetében 
szerezne jogosultságot a blokkválasztási szakaszban való részvételre. 
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d) Amennyiben a Kiíró megállapítja, hogy a beadott licitek sorrendje a c) pont 
szerinti sorolással sem határozható meg, a blokkválasztási szakaszban való 
részvételi jogosultságot az egyenlő licitet benyújtók között nyilvános, közjegyző 
jelenlétében lefolytatott sorsolás útján állapítja meg. 

 
4.2.5. A licitálási szakasz lezárása 
 
A Kiíró a licitálási szakasz lezárását követően a fel nem bontott, licitlapot és teljesítési 
biztosítékot tartalmazó borítékokat 5 napon belül visszaküldi az adott licitet benyújtó 
résztvevőnek. 
 
A Kiíró a teljes licitálási szakasz lezárását követően, a blokkválasztást legalább 5 
nappal megelőzően az 1.2. pontban megjelölt magyarországi címen vagy kézbesítési 
megbízott útján írásban értesíti a licitálási szakaszban részt vevő(ke)t a jelen árverési 
eljárás tárgyát képező összes frekvenciablokkra vonatkozó licitálási szakasz 
eredményéről, és felhívja a nyertes(eke)t a blokkválasztási szakaszban való részvételre 
a blokkválasztás helyének és idejének megjelölésével. E végzés nem minősül az 
árverési eljárást érdemben lezáró döntésnek. 
E végzéssel szemben jogorvoslattal kizárólag az árverési eljárást érdemben lezáró 
döntéssel szembeni fellebbezésben lehet élni.  
 
4.3. Blokkválasztási szakasz 
 
A blokkválasztási szakaszra a „B” és „C” frekvenciablokkok nyertesének/nyerteseinek 
képviselője/képviselői kerülnek meghívásra.  
 
A Kiíró a blokkválasztási sorrend megállapításakor a „C” frekvenciablokkra beadott 
licitet – az összehasonlíthatóság és az arányosság elvének való megfelelés érdekében 
– 1,25-os szorzóval számolva veszi figyelembe, és e számítás eredményeképpen 
megállapított összeg szerint illeszti a „B”, „C” frekvenciablokkok esetén kialakítandó 
blokkválasztási sorrendbe. 
A Kiíró kijelölt képviselője (továbbiakban: levezető) az Árverési Bizottság tagjainak 
jelenlétében a licitek sorrendjében felkéri a nyertes(ek) képviselőjét/képviselőit, hogy 
jelölje/jelöljék meg a lehetséges frekvenciablokkok közül az általuk választott 
frekvenciablokkot, frekvenciablokkokat. Minden egyes frekvenciablokk helyének 
kiválasztására 15 perc áll a résztvevő rendelkezésére. A levezető minden választás 
után felolvassa a még nem választott, szabad frekvenciablokkok listáját.  
A választásra jogosult a „B” frekvenciablokkok és a „C” frekvenciablokk helyét minden 
esetben kizárólag a már kijelölt vagy a már kiválasztott frekvenciablokkok mellett 
választhatja ki.  
Az első választónak így 3 választási lehetősége van: 

1) a kijelölt „A” frekvenciablokk szomszédságában, 
2) a már kijelölt PGSM-sávok alsó szomszédságában, 
3) illetve amennyiben „B” frekvenciablokk helyét választja, akkor a PGSM-

sáv tetején. 
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4.4. Az Árverés eredményessé nyilvánítása, a nyertes(ek) megállapítása 
 
Az árverési eljárást lezáró döntésben a Kiíró az Árverést eredményesnek nyilvánítja, 
amennyiben legalább egy frekvenciablokk tekintetében sor kerül a nyertes 
megállapítására. 
 
A Kiíró az Ápszr., az Eht. és a Ket. szabályainak megfelelően a 4.2–4.3. pontokban 
foglalt licitálási és blokkválasztási szakasz együttes eredményeképpen megállapítja az 
Árverés nyertesét minden egyes frekvenciablokk vonatkozásában.  
 
Csak olyan résztvevő nyilvánítható nyertessé, amely a résztvevőként való 
nyilvántartásba vételétől kezdve folyamatosan megfelelt a Dokumentációban és az 
Ápszr.-ben meghatározott részvételi feltételeknek.  
Az Árverés eredményét tartalmazó döntés elleni fellebbezésre az Eht. és a Ket. 
rendelkezései az irányadók.  
 
A Kiíró az Árverést lezáró döntésében a Dokumentációval, illetve a nyertes(ek) 
Jelentkezésével összhangban rendelkezik a frekvenciakészlet használatának 
feltételeiről, így különösen a frekvenciakijelölés kiadása iránti eljárás megindításának 
határidejéről, az első fordulóban nyertes résztvevőt terhelő szolgáltatásindítási, 
hálózatkiépítési és lefedettségi kötelezettség feltételeiről, a szolgáltatás 
megkezdésének határidejéről, illetve amennyiben inkumbens mobilszolgáltató nyert 
jogosultságot az „A” frekvenciablokk vonatkozásában, a szolgáltatáselérhetőségi 
lefedettségről, valamint a Dokumentációban előírt egyéb feltételekről.  
 
Amennyiben a résztvevő a Kiíró határozatában foglaltakat megszegi, a Kiíró jogosult az 
Eht.-ban foglalt szankciókat alkalmazni, így különösen bírságot kiróni, valamint ismételt 
és súlyos jogsértés (így különösen, ha a szolgáltatásindításra, lefedettségre, 
hálózatkiépítésre vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti) esetén a frekvenciahasználati 
jogosultságot visszavonni.  
 
A frekvenciahasználati jogosultság megszerzésével az árverés nyertesének kizárólagos 
joga nyílik arra, hogy az általa elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági 
engedélyek kiadása érdekében eljárást kezdeményezzen az árverési eljárást érdemben 
lezáró döntés jogerőre emelkedésétől számított, 5.2 pontban meghatározott határidőn 
belül. 
 
A fenti kizárólagos jog megszerzésének napja a teljes árverési díjnak az 5.1. pontban 
meghatározott számlán és módon való jóváírásának napja.  
 
Az frekvencia használatához szükséges hatósági engedélyek kibocsátásának feltétele a 
teljes árverési díj 5.1. pontban meghatározott számlán és módon való jóváírásának 
teljesülése. 
 
Abban az esetben, ha a 3.10. pontban foglaltak szerint a Tpvt. VI. fejezetében 
meghatározott vállalkozások engedélyköteles összefonódása vagy az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelet alapján a GVH vagy a Bizottság eljárásának 
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lefolytatása szükséges és a Bizottság az összefonódást a közös piaccal 
összeegyeztethetetlennek nyilvánítja vagy a GVH az összefonódás iránti engedélyezési 
kérelmet elutasítja, a Kiíró az árverési eljárást lezáró érdemi döntését anyagi jogi 
alapon határozatával módosítja úgy, hogy az „A”, valamint a „D” és „E” 
frekvenciablokkok tekintetében nem kerül nyertes megállapításra, és az 5.7. pontban 
meghatározott szabályok szerint ugyanezen határozatában a konzorcium által korábban 
elnyert „B” és „C” frekvenciablokkok tekintetében megállapítja az új nyertes személyét 
vagy egyes „B” és „C” frekvenciablokkok vonatkozásában nem állapít meg nyertest. 
 
4.5. Az Árverés eredménytelenné nyilvánítása  
 
Amennyiben valamennyi benyújtott Jelentkezés érvénytelensége a jelen árverési eljárás 
folyamán bármikor megállapításra kerül, a Kiíró az Ápszr. 21. §-ában foglalt szabályok 
szerinti határozatában megállapítja az Árverés eredménytelenségét. 
 
Az Árverés eredménytelenségét megállapító döntés ellen az Eht. és a Ket. alapján lehet 
fellebbezni. 
 
4.6. Az Árverés megszüntetése 
 
A Kiíró az Ápszr. 20. § (1) bekezdésében foglalt esetekben végzéssel megszünteti az 
eljárást. 
 
4.7. Az Árverés eredménye és eredményének közzététele 
 
A Kiíró a 4.4 és 4.5 pontok szerinti döntését az eljárás valamennyi résztvevőjével – 
figyelemmel az Ápszr. 21. § (2) bekezdésére is – közli, valamint a honlapján közzéteszi. 
 
 

V. A FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉVEL 
JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 
 
Az árverési eljárást érdemben lezáró határozatban foglaltak teljes körű betartását és 
teljesítését a Kiíró hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi. 
 
5.1. A teljes árverési díj megfizetésének feltételei 
 
A jelen árverési eljárás nyertese köteles a teljes árverési díjat az alábbiak szerint 
megfizetni.  
A frekvenciahasználati jogosultságról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 
(tizenöt) napon belül a nyertes résztvevő köteles minden elnyert frekvenciablokk 
vonatkozásában a nyertes licitjének megfelelő teljes árverési díjat a Kiíró 
bankszámlájára megfizetni. 
A nyertes résztvevő köteles a teljes árverési díj mindenkor hatályos áfatörvénynek 
megfelelő mértékű általános forgalmi adót tartalmazó összegét a Kiíró a Magyar 
Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára 
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átutalással megfizetni, az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a „900 MHz-es 
frekvenciasávban ’…’ blokk árverési díj” megjelölést. 
Fizetési késedelem esetén a Kiíró jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
felszámítására, illetőleg igényének a résztvevő által a 3.15. pont szerint átadott 
teljesítési biztosíték terhére való kielégítésére, illetve jogosult a 3.9. pont szerinti 
jogkövetkezményeket alkalmazni. 
 
5.2. Frekvenciakijelölés, rádióengedély, berendezés forgalomba hozatala 
 
A frekvenciahasználati jogosultság elnyerése után az elnyert frekvenciasávok 
használatba vételéhez a nyertesnek az Eht. és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes 
hatósági eljárásairól szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet (a továbbiakban: Pfgr.) alapján 
a Hatóságtól az alábbi hatósági engedélyeket kell beszereznie:  
 

a) frekvenciakijelölési határozatot rádiótávközlő GSM-, IMT/UMTS, WiMAX- 
vagy LTE-rendszer telepítésére a frekvenciahasználati jogosultságot rögzítő 
határozat szerinti frekvenciasávra, ellátandó területre; használati időtartamra, 
valamint 
b) keret rádióengedélyt az üzembe helyezendő bázisállomásokra, amely 
tartalmazza a hálózat üzemeltetésének általános feltételeit, az egyes állomások 
konkrét paraméterei nélkül. 

 
Az Árverés nyertese a jelen árverési eljárást érdemben lezáró határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 30 napon belül köteles a jelen Dokumentáció, az Eht., valamint 
a Pfgr. által meghatározottak szerinti frekvenciakijelölési határozat iránti kérelmet 
benyújtani a Kiíróhoz. Az frekvencia használatához szükséges hatósági engedélyek 
kibocsátásának feltétele a teljes árverési díj 5.1. pontban meghatározott számlán és 
módon való jóváírásának teljesülése. 
 
Amennyiben a Közös Jelentkezést benyújtó konzorcium vagy nem magyar résztvevő 
vált az Árverés nyertesévé, akkor a frekvenciahasználathoz szükséges engedélyek 
kiadására kérelmet a konzorciumi tagok által a 3.10. pontban, nem magyar jelentkező 
esetén a 2.9.6. pontban meghatározottak szerint létrehozott gazdasági társaság 
nyújthat be.  
 
A keret rádióengedélyt a fekvenciakijelölés alapján, legkésőbb a hálózat első 
állomásának üzembe helyezésekor köteles megkérni az Árverés nyertese.  
Az egyes állomások üzembe helyezéséhez egyedi rádióengedélyt nem kell megkérni, 
de minden állomásról részletes adatszolgáltatást kell benyújtani a Hatósághoz 
elektronikus formában, a Hatóság által előírt formátumban 
(http://www.nmhh.hu/index.php?id=hir&cid=14826&mid=4751&lang=hu). 
A Hatóság a keret rádióengedélynek 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 Hatóság hatósági felügyeleti eljárás 
keretében ellenőrzi. 
 

http://www.nmhh.hu/index.php?id=hir&cid=14826&mid=4751&lang=hu
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Az állomások tervezés alapján helyezhetők üzembe, a tervezés során megállapított 
telepítési és sugárzási paraméterekkel. A terveket nem kell bemutatni vagy benyújtani a 
Hatósághoz, de a Hatóság kérésére akár az üzemelő, akár a korábban üzemeltetett 
állomások részletes tervdokumentációját 5 napon belül a Hatóság rendelkezésére kell 
bocsátani kinyomtatott és aláírással ellátott formában. 
 
Abban az esetben, ha az elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági 
engedélyek kiadásával összefüggő – a jelen pontban foglalt – kötelezettségének a 
nyertes résztvevő (ideértve a nyertes konzorciumot is) nem tesz eleget, a Kiíró az 
árverési eljárást lezáró érdemi döntését anyagi jogi alapon módosítja akként, hogy a 
nyertes pályázó Jelentkezését érvénytelennek nyilvánítja. A döntés elleni fellebbezés 
szabályait az Eht. és a Ket. tartalmazza. 
 
Rádiótávközlő berendezések piacra vitelére és használatára az alábbi szabályozás 
vonatkozik: 
– a hálózatban használt bázisállomási és átjátszó berendezéseket be kell jelenteni a 
Hatóságnál nyilvántartásba vétel céljából;  
– a felhasználói végberendezéseket nem kell a Hatóságnál bejelenteni, mert a GSM-, 
az IMT/UMTS, a WiMAX- vagy az LTE-rendszerek frekvenciasávja harmonizált.  
 
 
 
 
5.3. Az új jogosultra vonatkozó, a frekvenciakijelölést követő összeférhetetlenségi 
szabályok 
 
Nem állhat fenn az új jogosult, illetve az inkumbens mobilszolgáltatók között a jelen 
Dokumentáció 2.9.2. pontja szerinti tulajdonosi összefonódás 2014. december 31-ig az 
alábbiak szerint: 

a) A frekvenciablokkra vonatkozó Árverés nyertese – kivéve, ha a jogszabály 
ellentétesen rendelkezik – sem közvetlen, sem közvetett módon semmilyen 
jogcímen – így különösen jogutódlás (szétválás-egyesülés) útján – nem 
engedheti át inkumbens mobilszolgáltatók, illetve befolyásoló részesedésük alatt 
álló leányvállalataik részére az elnyert frekvenciahasználati jogosultságot, illetve 
az annak alapján szerzett frekvenciahasználati jogot.  
b) A frekvenciablokkra vonatkozó Árverés nyertese sem közvetlenül, sem 
közvetve semmilyen jogcímen nem engedheti át inkumbens mobilszolgáltatók, 
illetve befolyásoló részesedésük alatt álló leányvállalataik részére a 
frekvenciahasználati jogosultsággal érintett frekvenciák felhasználásával 
üzemeltetett rádió-távközlési hálózat egésze vagy jelentős része feletti használati 
vagy egyéb rendelkezési jogot. 
c) A frekvenciablokkra vonatkozó Árverés nyertese a frekvenciahasználati 
jogosultsággal érintett frekvenciák felhasználásával üzemeltetett rádió-távközlési 
hálózaton az inkumbens mobilszolgáltatók, illetve befolyásoló részesedésük alatt 
álló leányvállalataik részére elektronikus hírközlési szolgáltatást 
(hívásvégződtetés nagykereskedelmi szolgáltatáson kívül) sem közvetve, sem 
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közvetlenül nem nyújthat, ha az a hálózaton hozzáférhető adatátviteli kapacitás 
jelentős részének átengedéséhez vezet. 

 
5.4. Az új jogosult versenyhátrányát csökkentő tényezők 
 
Az árverési eljárás megindításának napján a jogszabályok keretei között a már piacon 
lévő, a Kiíró nyilvántartásába mobil rádiótelefon-szolgáltatóként bejelentkezett 
szolgáltató jelentkezési feltétele, hogy külön, feltétlen és visszavonhatatlan írásbeli 
nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az „A” frekvenciablokk 
használatára első fordulóban jogosultságot szerző új jogosult versenyhátrányának 
csökkentése érdekében – erre irányuló igény esetén – az inkumbens mobilszolgáltatók 
meglévő hálózati infrastruktúrájának használatát az új jogosult előfizetői számára 
biztosító belföldi barangolás (a továbbiakban: roaming-) szolgáltatást nyújt, és erre 
irányuló roamingszerződést köt az alábbi feltételek szerint.  
 
Az új jogosult a roamingszerződés megkötésére irányuló kezdeményezését megküldi 
az inkumbens mobilszolgáltató részére, amelyben meghatározza az általa igénybe 
venni kívánt szolgáltatások típusát és mennyiségét. Az új jogosult szerződéskötésre 
vonatkozó kezdeményezésének kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül az 
inkumbens mobilszolgáltató műszakilag és gazdaságilag indokolt szerződéses ajánlatot 
köteles tenni, amelyben köteles meghatározni az igényelt szolgáltatások főbb műszaki 
feltételeit és a szolgáltatások díját. A roamingszolgáltatás díjának megállapításakor az 
inkumbens mobilszolgáltató részéről az e szolgáltatás nyújtásához szükséges és annak 
érdekében ténylegesen felmerülő közvetlen költségekből kell kiindulnia, melyek anyag- 
és anyagjellegű, bér- és bérjellegű, valamint tárgyi eszközhöz kapcsolódó költségek 
lehetnek. A roamingszerződés megkötésére irányuló ajánlatot az inkumbens szolgáltató 
az egyenlő elbánás elvének megfelelően, objektíven és átlátható módon, a 
technológiasemlegesség és a méretgazdaságosság elvének figyelembevételével 
köteles kialakítani oly módon, hogy az ajánlat az inkumbens szolgáltató által harmadik 
félnek nyújtott hasonló szolgáltatásai árazási alapelveit is vegye figyelembe.  
Az új jogosult roamingszolgáltatás nyújtására irányuló igényét az inkumbens 
mobilszolgáltató csak objektív műszaki okok miatt akkor utasíthatja vissza, ha a 
roamingszolgáltatás nyújtása veszélyezteti a működés biztonságát, illetve a hálózat 
egységét.  
 
A Hatóság az új jogosult erre vonatkozó kérelme esetén a Dokumentációban és a jelen 
árverési eljárást érdemben lezáró döntésben foglaltak betartásának ellenőrzésére 
vonatkozó hatósági felügyeleti eljárás keretében jogosult ellenőrizni, hogy az 
inkumbens mobilszolgáltató a jelen pontban meghatározottaknak megfelelően 
utasította-e el az új jogosult roamingszolgáltatásra irányuló igényét, illetve hogy az 
inkumbens mobilszolgáltató fenti szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatában foglalt 
feltételek megfelelnek-e a jelen pontban előírt követelményeknek. A Hatóság az új 
jogosult erre irányuló kérelme esetén az Eht.-ban foglalt jogvitás eljárás szabályai 
szerint jogosult a felek közötti fenti elveknek megfelelő díjat és feltételeket tartalmazó 
roamingszerződés létrehozására és tartalmának megállapítására is, amennyiben a felek 
megegyezése hiányában a roamingszerződés az új jogosultnak a szerződés 
megkötésére irányuló kezdeményezésének inkumbens mobilszolgáltató általi 
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kézhezvételétől számított 45 (negyvenöt) napon belül nem jön létre. Ha a Hatóság 
megállapítja, hogy az inkumbens mobilszolgáltató nem tett eleget a jelen pontban írt és 
egyben nyilatkozatában vállalt feltételeknek és kötelezettségeknek, jogosult vele 
szemben az Eht.-ban szabályozott összegű bírságot kiróni. 
 
Az inkumbens mobilszolgáltatók a fenti roaming szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
kötelezettség keretében az új jogosult kezdeményezése alapján kötendő 
roamingszerződést legalább 2014. december 31-ig terjedő hatállyal kötelesek megkötni. 
Amennyiben a fenti dátumot követően az új jogosult szolgáltató megítélése szerint az 
inkumbens mobil szolgáltató által nyújtott roaming szolgáltatás további igénybevétele 
nélkülözhetetlen a szolgáltatás nyújtásához, és az eredeti megállapodásuk 2014. 
december 31-ig lejár, akkor az új jogosult szolgáltató az inkumbens mobilszolgáltatóhoz 
legkésőbb 2014. szeptember 30. napjáig eljuttatott szerződésmódosítási ajánlatával a 
szerződés egyéb rendelkezéseinek változatlan fenntartása mellett kezdeményezheti a 
szerződés időtartamának (időbeli hatályának)meghosszabbítását. A kötelezett 
szolgáltató a szerződés időtartamának – változatlan feltételekkel történő – 
meghosszabbításával kapcsolatos módosításra irányuló tárgyalásoktól nem zárkózhat 
el.  
 
Amennyiben a Hatóság a roamingszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban versenyt 
korlátozó akadályt észlel, illetve a piacon fennálló verseny megítélése szempontjából 
egyéb jelentős körülmény jut a tudomására, akkor haladéktalanul megvizsgálja, hogy 
ezzel kapcsolatban szükséges-e az Eht. 57. §-ában szabályozott rendkívüli 
piacelemzési eljárás megindítása. Az eljárás eredményeképp jelentős piaci erejű 
szolgáltató azonosítása esetén a Hatóság további, versenyt korlátozó akadály, illetve a 
piacon fennálló verseny megítélése szempontjából egyéb jelentős körülmény által 
indokolt és arányos, az Eht. XII. fejezetében szabályozott kötelezettséget szabhat ki. 
 
A fentieken túl, az Eht. 90. §-a alapján az elektronikus hírközlési építmény tulajdon-, 
illetve használati jogával rendelkező bármely szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség 
terheli a közös eszközhasználat biztosítására – beleértve az ehhez szükséges fizikai 
helymegosztást is –, ha azt olyan szolgáltató kéri, amelynek a szolgáltatása 
nyújtásához környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági vagy építésügyi okok 
miatt megfelelő más eszközhöz való hozzáférésre nincs lehetősége. Az Európai 
Parlament és a Tanács elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelvének 12. cikk (3) 
bekezdésének implementálását követően a Hatóság a közös eszközhasználati 
kötelezettséget az Eht. 90. §-ában foglalt feltételek megvalósulásának hiányában is 
kiróhatja abban az esetben, ha az infrastruktúra megkettőzése gazdaságtalan vagy 
fizikailag kivitelezhetetlen volna. 
Az új jogosultat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 1/2011. (III. 31.) 
NMHH rendelete alapján kedvezményes frekvenciadíj-fizetési kötelezettség terheli. 
 
5.5. A frekvenciahasználati jogosultság továbbhasznosíthatóságára vonatkozó feltételek 
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A jelen árverési eljárás eredményeképpen megszerezhető frekvenciahasználati 
jogosultság az FNFT és a RAT rendelkezései szerint az alábbi pontban foglalt 
korlátozásokkal ruházható át, értékesíthető. 
E tilalom vonatkozásában átruházásnak minősül az adásvétel, az apportálás és 
bármely olyan jogviszony létesítése, melynek révén a frekvenciahasználati 
jogosultsággal kapcsolatos rendelkezési jog ténylegesen az új jogosulton kívüli 
harmadik személyre száll át, vagy amely ennek megfelelő tényhelyzetet eredményez.  
 
Abban az esetben, ha új jogosult nyeri el az „A” frekvenciablokkra vonatkozó 
jogosultságot, az „A”, „D” és „E” frekvenciablokkra vonatkozó frekvenciahasználati 
jogosultságot nem ruházhatja át, használatát sem ingyenesen, sem visszterhesen nem 
engedheti át 2014. december 31-ig. 
Az „A” frekvenciablokk – 2014. december 31. napját követően is – kizárólag egészben 
ruházható át, használatát a jogosult akár ingyenesen, akár visszterhesen kizárólag az 
egész „A” frekvenciablokk tekintetében jogosult átengedni a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek és a Dokumentációban foglaltaknak megfelelően. 
A „D” és az „E” frekvenciablokkok 2014. december 31. napját követően kizárólag a 2.2. 
pontban meghatározott 5 MHz-es frekvenciablokkonként („D1”–„D3”, „E1”–„E3”) 
ruházhatók át, adhatók haszonbérbe. 
 
Az elnyert „B” és „C” frekvenciablokkok egyenként is továbbértékesíthetők, 
haszonbérbe adhatók. 
 
5.6. Az elnyerhető frekvenciahasználati jogosultság időtartama  
 
A frekvenciahasználati jogosultság időtartama minden, a jelen Árverés tárgyát képező 
frekvenciablokk esetén egységesen a jogosultság megszerzésétől számított 15 év, 
mely időtartam nem hosszabbítható meg. 
 
5.7. A frekvenciahasználati jogosultságra vonatkozó határozat módosítása 
 
a) A Kiíró jogosult a frekvenciahasználati jogosultságra vonatkozó határozatot 
módosítani, így különösen a frekvenciahasználati jogosultság tárgyát képező 
frekvenciasávok sávhatárait, a frekvenciasávban képzett 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 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;  
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- a magyar jog szerint alkalmazni rendelt nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő, 
spektrumszabályozásra vonatkozó rendelkezésre tekintettel; vagy  
 
- európai uniós, implementált spektrumszabályozásra vonatkozó elsődleges vagy 
másodlagos jogforrásokra tekintettel. 
 
b) Abban az esetben, ha a konzorcium nyertessége esetén a GVH a nyertes 
konzorcium 3.10. cb) pont alapján kötelezően benyújtandó vállalkozások 
összefonódása engedélyezése iránti kérelmét elutasítja, vagy a Bizottság az 
összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánítja, illetve ha 
versenyfelügyeleti eljárás során megállapítást nyer, hogy az engedély nélkül létrehozott 
- a Tpvt. 24. §-a szerint egyébként engedélyköteles - összefonódás nem lett volna 
engedélyezhető, a Kiíró az erről szóló döntés jogerőre emelkedését illetve 
hatályosulását követően az árverési eljárást lezáró érdemi döntését (e pont 
alkalmazásában a továbbiakban: érdemi döntés) anyagi jogi alapon határozatával 
módosítja (e pont alkalmazásában a továbbiakban: Módosító határozat) akként, hogy 
az „A”, valamint a „D” és „E” frekvenciablokkok vonatkozásában nem állapít meg 
nyertest és a Módosító határozatában a konzorcium által korábban elnyert „B” és „C” 
frekvenciablokkok tekintetében megállapítja az új nyertes személyét vagy arról 
rendelkezik, hogy egyes „B” és „C” frekvenciablokk(ok) tekintetében a jelen árverési 
eljárás eredményeképpen nem kerül nyertes megállapításra az alábbiak szerint: 
Az érdemi döntés anyagi jogi alapon történő módosítása esetén a Kiíró a megfizetett 
teljes árverési díjat visszafizeti az érdemi döntésben korábbiakban nyertesnek 
nyilvánított konzorciumnak. Egyéb követelést a konzorcium vagy annak bármely tagja a 
Kiíróval szemben nem támaszthat, az árverési eljárással és a Módosító határozattal 
kapcsolatban felmerült költségei, befektetései megtérítését semmilyen jogcímen nem 
követelheti a Kiírótól, annak megbízottjától, közreműködőjétől, illetve más 
államigazgatási szervtől vagy hatóságtól. Ha a GVH az összefonódás engedélyezése 
iránti kérelmet megtagadja, valamint, ha a Bizottság a hozzájárulást nem adja meg, az 
nem minősül a Dokumentáció szerinti eljárási szabálysértésnek. 
Amennyiben a Kiíró érdemi döntésének a jelen pontban foglaltak szerinti anyagi jogi 
alapon történő módosítása válik szükségessé, a Módosító határozat meghozatalát 
megelőzően a Kiíró az inkumbens mobilszolgáltatókat a „B” és „C” frekvenciablokkokra 
adott végleges licitjei sorrendjében nyilatkozattételre hívja fel (a Kiíró külön, egymást 
követően minden „B” frekvenciablokk és a „C” frekvenciablokk vonatkozásában 
lefolytatja a jelen pontban írt nyilatkozattételi eljárást) abban a tekintetben, hogy az 
egyes „B” és „C” frekvenciablokkokra az érdemi döntésben megállapított visszavont 
frekvenciahasználati jogosultságot a Kiíró a Dokumentációban és a vonatkozó 
jogszabályokban, valamint hatósági határozatokban az inkumbens mobilszolgáltatókra 
vonatkozóan meghatározott feltételekkel átruházza-e rá. A Kiíró elsőként a „B” 
frekvenciablokk tekintetében legmagasabb licitet megadó inkumbens mobilszolgáltatót 
hívja fel nyilatkozattételre egy „B” frekvenciablokk vonatkozásában. Amennyiben a 
résztvevő visszavonhatatlan és feltételt nem támasztó nyilatkozatában minden, a jelen 
Dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban, valamint a Kiíró határozataiban az 
inkumbens mobilszolgáltató jogosultakra előírt feltétel teljesítését vállalja, akkor a Kiíró 
a Módosító határozatában megállapítja a résztvevő nyertességét. Amennyiben a 
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nyilatkozat tartalmi szempontból nem megfelelő vagy a résztvevő a felszólításban 
meghatározott határidőben sem teszi meg a nyilatkozatot, a Kiíró hiánypótlásra szólítja 
fel a résztvevőt a 3.23. pontban foglaltak szerint.  
Abban az esetben, ha a résztvevő a jogosultság átruházása tárgyában nemleges vagy 
– az esetleges hiánypótlást követően is – tartalmilag nem megfelelő nyilatkozatot tesz, 
vagy nem tesz nyilatkozatot a Kiíró az adott  „B” frekvenciablokk tekintetében a 
következő legmagasabb licitet benyújtó inkumbens mobilszolgáltató résztvevőt – 
amennyiben ilyen résztvevő az árverési eljárásban szerepelt – hívja fel 
nyilatkozattételre, mindaddig, amíg van további inkumbens mobilszolgáltató résztvevő 
és az érintett frekvenciablokk frekvenciahasználati jogosultságának részére történő 
átruházását nem kéri.  
A Kiíró ezen eljárást követve minden további érintett „B” és a „C” frekvenciablokk 
tekintetében - a nyilatkozattételi eljárásokat egymást követően lefolytatva - 
nyilatkozattételre szólítja fel a legmagasabb licitet tevő inkumbens mobilszolgáltatót és 
szükség szerint a licitek sorrendjében a további inkumbens mobilszolgáltató 
résztvevőket. 
 
Amennyiben nincs további érvényes jelentkezést benyújtó inkumbens mobilszolgáltató 
résztvevő vagy valamely frekvenciablokk jogosultságának átruházása tárgyában 
minden inkumbens mobilszolgáltató résztvevő nemleges vagy – az esetleges 
hiánypótlást követően is – tartalmilag nem megfelelő nyilatkozatot tesz, vagy nem tesz 
nyilatkozatot, a Kiíró az adott blokk tekintetében nyertest nem állapít meg. 
 
A jogosult köteles az új határozat jogerőre emelkedését követően az 5.1. pontban 
meghatározott feltételekkel az általa megajánlott teljes árverési díjat a Kiíró 
pénzforgalmi számlájára megfizetni és az 5.2. pontban foglalt engedélyek megadása 
érdekében az ott meghatározott határidőben a Kiíróhoz kérelmet benyújtani. 
Az 5.11. pontban foglalt sávátrendezési szabályok ismételten nem alkalmazandóak az 
új határozat meghozatalát követően.  
A frekvenciahasználati jogosultság időtartama a jogosultság megszerzésétől számított 
15 év. 
 
5.8.  Együttműködés minősített időszakban és honvédelmi érdekből  

 
A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett társaság 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. 

 
 

5.9.  Együttműködés a titkos információgyűjtés érdekében  
 

A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett társaság köteles megfelelni az Eht.-ban, a 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. 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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5.10.  Adatszolgáltatás  

 
A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett szolgáltató köteles a vonatkozó 
jogszabályokban előírt és a Hatóság hatáskörébe utalt feladatok végzéséhez 
szükséges adatokat a jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel a Hatóság 
rendelkezésére bocsátani, még akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek. A Hatóság 
a frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás által szolgáltatott adatokat 
köteles a társaság kérésére bizalmasan és az adatvédelmi rendelkezéseknek 
megfelelően kezelni. A Hatóság részére történő adatszolgáltatás térítésmentes. A 
frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás köteles a jogszabályokban 
meghatározott adatkezelési szabályok betartására. 

 
5.11. Sávátrendezés 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/114/EK irányelvének 
implementációja, illetve a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a 
közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas 
földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló, 2009. október 16-i 
2009/766/EK bizottsági határozatban, valamint az azt módosító 2011. április 18-i 
2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatban foglaltak figyelembevételével 
kialakított jogszabályi rendelkezések alapján a 900 MHz-es sávban megnyílt a 
lehetőség a GSM-től eltérő technológiák (UMTS, LTE, WiMAX) alkalmazására, azaz a 
3G/4G technológiákkal való nagycellás országos lefedettség megvalósítására.  
 
A 900 MHz-es sáv jelenlegi spektrumhasználata (8 MHz-es blokkok) GSM-től eltérő 
technológiai alkalmazást csak az ún. „szendvicselv” alkalmazásával tesz lehetővé, 
amely a GSM-blokk belsejéből „kihasított” (és védősávval ellátott) szélessávú csatorna 
képzését jelenti. A jelen árverési eljárás tárgyát képező frekvenciablokkok értékesítése 
és az azokra vonatkozó használati jogosultság megszerzése által azonban a teljes 900 
MHz-es sáv (880–915/925–960 MHz) felhasználására és szolgáltatás nyújtására nyílik 
lehetőségük az erre jogosultságot szerző szolgáltatóknak akár a GSM-től eltérő 
technológiák alkalmazásával. 
 
A 900 MHz-es sáv felhasználási feltételeinek módosítása a hatékony 
spektrumhasználat követelményének maximális érvényesítésére irányuló jogszabályi 
követelményekkel – illetve előreláthatóan az árverési blokkok nyerteseinek igényével – 
összhangban megkívánja a teljes 900 MHz-es sáv átrendezését (újrafelosztását), amely 
az árverési eljárás befejeztét követően, annak eredményét ismerve valósítható meg. 
 
A hatékony frekvenciahasználat, az új szolgáltatások és technológiák elterjedése 
elősegítésének, valamint a piaci verseny élénkítésének jogszabályi követelményét, 
célkitűzéseit megvalósító sávátrendezés Hatóság által preferált módja a szolgáltatók 
önkéntes, tárgyalásos úton való megegyezése.  
A jelentkezők az árverési eljáráson való nyertességük esetére magukra nézve 
kötelezően elfogadják, hogy a hatékony spektrumhasználat elvének való megfelelés 
érdekében az árverési eljárás befejeztét követően tárgyalás, egyeztetés keretében két 
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hónapon belül a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a hatékony 
spektrumhasználat követelményét megvalósító megállapodást kötnek egymással, illetve 
megállapodásra törekednek a többi, a 900 MHz-es sáv tekintetében 
frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező szolgáltatóval a teljes 900 MHz-es 
sávra vonatkozó sávátrendezést illetően.  
 
A Hatóság – a 900 MHz-es sáv átrendezésében érintett jogosultak ilyen irányú igénye 
esetén – nem zárkózik el a sávátrendezési egyeztetések során moderátori, koordinátori 
szerep felvállalásától. 
 
A jelentkezők tudomásul veszik és elfogadják, hogy a sávátrendezés a jelen árverési 
eljárás eredményeképpen kiadandó, illetve a 900 MHz-es sávban jelenleg is érvényes 
és hatályos frekvenciakijelölések és rádióengedélyek módosítását vonja maga után, 
illetve szükséges lehet a koncessziós szerződések módosítása is.  
A sávátrendezésre vonatkozó megegyezés esetén a jogosultak kötelesek a 
koncessziós szerződést a miniszterrel közös megegyezéssel az átrendezésnek 
megfelelően módosítani, és az átrendezésre irányuló megállapodásban foglaltaknak 
megfelelő engedélymódosítási kérelmüket a megegyezést követő 10 napon belül a 
Hatósághoz benyújtani. Amennyiben a koncessziós szerződés módosítására van 
szükség, az engedélymódosítás iránti kérelmet a koncessziós szerződés módosítását 
követő 10 napon belül kell a Hatósághoz benyújtani. 
 
Amennyiben az érintettek között megállapodás nem jön létre, a Hatóság az Eht. és a 
Pfgr. rendelkezései alapján jogosult az engedélyeket módosítani. 
 
A jelen árverési eljáráson értékesítésre kerülő további frekvenciablokkok sávjainak 
átrendezésére vonatkozó szabályokat a RAT, valamint az egyéb elektronikus 
hírközlésre vonatkozó szabályok tartalmazzák. 
 
5.12. A frekvenciahasználati jogosultság visszaadása 
 
Az Eht.-nak megfelelően a Pfgr. 22. § (3) bekezdése szerint a Hatóság az árverési 
eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultságról szóló határozatot a 
frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező szolgáltató kérelmére köteles 
visszavonni a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett. 
Amennyiben a jelen árverési eljárás eredményeként megszerzett frekvenciahasználati 
jog vagy jogosultság fentiek szerinti 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. számú melléklet 
900 MHz-es árveréshez 

 
Műszaki melléklet 

Frekvencia- és azonosítógazdálkodási témák szabályozása 
 
 



 
1.1. Értékesítési sávok 

 
Az Árverés frekvenciablokkjai a következő módon kerültek kijelölésre. 

900 MHz-es sávban 

 1 db 5 MHz-es duplex frekvenciablokk; 

 5 db 1 MHz-es duplex frekvenciablokk; 

 1 db 0,8 MHz-es duplex frekvenciablokk; 
1800 MHz-es sávban 

 3 db 5 MHz-es duplex frekvenciablokk; 
2100 MHz-es sávban 

 3 db 5 MHz-es duplex frekvenciablokk; 

 
A fenti táblázat harmadik oszlopában a 2–6. blokkok nevében lévő sorszámok nem 
reprezentálják a frekvenciablokkok frekvenciasáv-beli sorrendjét. 
 
1.2. Frekvenciahasználat alapvető követelményei 
 
Duplex frekvenciablokkok esetében a mobilállomások adófrekvenciái az alsó 
frekvenciasávban, a bázisállomások adófrekvenciái a felső frekvenciasávban vannak. 
Duplex blokkokban TDD-rendszerek nem üzemeltethetők. 
 

1.2.1. 900 MHz-es sáv  
 

1.2.1.1. Védősávok:   880–880,1/925–925,1 MHz  
      914,9–915/959,9–960 MHz 

A védősávok nem használhatók fel.  

Frekvenciasáv 
neve 

Frekven-
ciablokk 

neve 
Frekvenciablokk határai 

Frekvenciablokk 
szélessége 

900 MHz 

EGSM 

1. blokk 
„A”  

880,1–885,1/925,1–930,1 MHz duplex 5 MHz 

2. blokk 
„C” 

885,1–889,9/930,1–934,9 MHz duplex 

0,8 MHz 

3–6.  
blokk 
„B” 

1 MHz 

PGSM 
7. blokk 

„B” 
913,9–914,9/958,9–959,9 MHz duplex 1 MHz 

1800 MHz  
8–10. 
blokk 
„D” 

1725,1–1730,1/1820,1–1825,1 MHz 

duplex 

5 MHz 

1730,1–1735,1/1825,1–1830,1 MHz 5 MHz 

1735,1–1740,1/1830,1–1835,1 MHz 5 MHz 

2100 MHz  
11–13. 
blokk 
„E” 

1965–1970 MHz/2155–2160 MHz 

duplex 

5 MHz 

1970–1975 MHz/2160–2165 MHz 5 MHz 

1975–1980 MHz/2165–2170 MHz 5 MHz 
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1.2.1.2. Üzemi frekvenciasávok: 880,1–889,9/925,1–934,9 MHz 
      913,9–914,9/958,9–959,9 MHz 
1.2.1.3. Adási frekvenciák meghatározása: 

a) mozgóállomások adási frekvenciái: Fa(n) = 880,1 – B/2 + n*B [MHz] 
b) bázisállomások adási frekvenciái: Ff(n) = Fa(n) + 45 [MHz] 

ahol 
B a csatornaosztás [MHz] 
n a csatorna sorszáma és n = 1, 2, 3, … 

egy jogosult frekvenciablokkján belül megengedett az 1.2.1.5. pontban 
meghatározottnál kisebb csatornaosztás használata is, de a blokkszélek 
közelében az „n” értékét úgy kell megválasztani, hogy a csatornaközép-
frekvenciához tartozó csatorna még az 1.2.1.5. pont szerinti névleges 
csatornaosztással és az 1.3. pontban előírt csatornaszélek közötti 
elválasztással is teljes egészében beleessen a jogosult frekvenciablokkjába, 
hacsak másként nem állapodnak meg a szomszédos frekvenciablokkokat 
használó jogosultak. A megállapodás nem terjedhet ki az 1.2.1.1. pont 
szerinti védősávok használatára. 

1.2.1.4. Duplex távolság: 45 MHz 
1.2.1.5. Névleges csatornaosztás: 

a) GSM-rendszer esetén 200 kHz, 
b) UMTS- és WiMAX-rendszer esetén 5 MHz, 
c) LTE-rendszer esetén 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz vagy 20 

MHz. 
 

1.2.2. 1800 MHz-es sáv  
 

1.2.2.1. Üzemi frekvenciasávok:  1725,1–1740,1/1820,1–1835,1 MHz 
1.2.2.2. Adási frekvenciák meghatározása: 

a) mozgóállomások adási frekvenciái: Fa(n) = 1710,1 – B/2 + n*B [MHz] 
b) bázisállomások adási frekvenciái: Ff(n) = Fa(n) + 95 [MHz] 

ahol 
B a csatornaosztás [MHz] 
n a csatorna sorszáma és n = 1, 2, 3, … 

egy jogosult frekvenciablokkján belül megengedett az 1.2.2.4. pontban 
meghatározottnál kisebb csatornaosztás használata is, de a blokkszélek 
közelében az „n” értékét úgy kell megválasztani, hogy a csatornaközép-
frekvenciához tartozó csatorna még az 1.2.2.4. pont szerinti névleges 
csatornaosztással és az 1.3. pontban előírt csatornaszélek közötti 
elválasztással is teljes egészében beleessen a jogosult 
frekvenciablokkjába, hacsak másként nem állapodnak meg a szomszédos 
frekvenciablokkokat használó jogosultak. 

1.2.2.3. Duplex távolság: 95 MHz 
1.2.2.4. Névleges csatornaosztás: 
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a) GSM-rendszer esetén 200 kHz 
b) UMTS- és WiMAX-rendszer esetén 5 MHz 
c) LTE-rendszer esetén 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz vagy 20 

MHz. 
 

1.2.3. 2100 MHz-es sáv 
 

IMT/UMTS FDD technológiát felhasználó rendszer részére. 
 

1.2.3.1. Adási frekvenciák meghatározása: 
a) Mozgóállomások névleges adási frekvenciasávja: 1965–1980 MHz 
b) Bázisállomások névleges adási frekvenciasávja: 2155–2170 MHz 

1.2.3.2. Duplex távolság:      190 MHz 
1.2.3.3. Névleges csatornaosztás:     5 MHz 

a) a csatornaközép-frekvenciák 200 kHz-es lépésenként jelölhetők ki 2155 
MHz-től úgy, hogy a csatornaközép-frekvencia minimális távolsága a sáv 
széleitől nem lehet kisebb, mint 2,5 MHz. 

b) egy jogosult frekvenciasávján belül megengedett 5 MHz-nél kisebb 
csatornaosztás használata – az a) alpontban meghatározott esetek 
kivételével – figyelembe véve a 200 kHz-enkénti frekvenciakijelölési 
lehetőséget az ECC/DEC/(06)01 határozat 1. számú melléklete alapján. 

 
1.3. Csatornaszélek közötti koordináció és elválasztás a 880–915/925–960 MHz-es és 

az 1710–1785/1805–1880 MHz-es sávban 
 
A csatornaszélek közötti elválasztás szabályozása a módosított 2009/766/EK 
határozaton alapul. 

1.3.1.  Két, frekvenciában szomszédos, GSM-technológiát használó hálózat esetén 
a kijelölésre kerülő frekvenciablokkok blokkhatároló csatornáinak 
felhasználása során a két szomszédos frekvenciablokkot használó jogosultat 
egymás közötti egyeztetési kötelezettség terheli. 

1.3.2. Sávátrendezés előtt a 880,1–885,1/925,1–930,1 MHz-es sáv esetén a 
csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv kialakítása az 
említett sávval szomszédos sáv jogosultját, annak frekvenciablokkját terheli 
az 1.3.3. a) alpontban szereplő táblázatnak megfelelően. 
Sávátrendezés után a 880,1–885,1/925,1–930,1 MHz-es sáv sávátrendezés 
előtti jogosultjának 2x5 MHz vagy annál nagyobb összefüggő 
frekvenciablokkja 880,1–889,7/925,1–934,7 MHz-es sávba eső 
blokkhatáránál a csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges 
frekvenciasáv kialakítása az említett összefüggő frekvenciablokkal 
szomszédos frekvenciablokk jogosultját terheli az 1.3.3. a) alpontban 
szereplő táblázatnak megfelelően. 
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Sávátrendezés után a 880,1–885,1/925,1–930,1 MHz-es sáv sávátrendezés 
előtti jogosultjának 2x5 MHz vagy annál nagyobb összefüggő 
frekvenciablokkja 880,1–889,7/925,1–934,7 MHz-es sávon kívül eső 
blokkhatáránál a csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges 
frekvenciasáv kialakítása az említett összefüggő frekvenciablokk jogosultját 
terheli az 1.3.3. a) alpontban szereplő táblázatnak megfelelően. 

1.3.3. Az 1.3.2. alpontban említett esetek kivételével, a frekvenciában szomszédos 
hálózatok („A” és „B”) csatornaszélei közötti elválasztásra az alkalmazott 
technológiák függvényében az alábbi alpontokban megadott szabályokat kell 
alkalmazni: 

 
a) Csatornaszélek közötti elválasztás: 

„A” hálózat   

GSM UMTS LTE WiMAX   

0 kHz 200 kHz * 200 kHz * 200 kHz*  
GSM 

„
B

”
 

h
á
ló

z
a
t 

 0 kHz 0 kHz 0 kHz UMTS 

  0 kHz 0 kHz LTE 

   0 kHz WiMAX 

*A csatornaszélek közötti elválasztás értéke a jogosultak kölcsönös 
megegyezése alapján csökkenthető. 

b) Két jogosult frekvenciában szomszédos, eltérő kategóriájú technológiát 
alkalmazó hálózatai esetén a kijelölésre kerülő szomszédos 
frekvenciablokkok blokkhatároló csatornáinak felhasználása során a 
csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges 1.3.3. a) alpont szerinti 
frekvenciasáv kialakítása az 1.3.4. alpont szerinti 2. kategóriájú technológiát 
alkalmazó jogosult frekvenciablokkját terheli, hacsak másként nem 
állapodnak meg a szomszédos frekvenciablokkot használó jogosultak.   

c) Két jogosult frekvenciában szomszédos, 1.3.4. alpont szerinti 2. kategóriájú 
technológiát alkalmazó hálózatai esetén a kijelölésre kerülő 
frekvenciablokkok blokkhatároló csatornáinak felhasználása során a 
csatornaszélek közötti elválasztás 0 kHz.  

1.3.4. Technológiák kategorizálása: 
1. kategória: GSM 
2. kategória: UMTS, LTE, WiMAX. 

1.3.5. A csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv 
meghatározásakor az 1.2.2.4. alpont szerinti csatornaosztást kell alkalmazni 
mind a 900 MHz-es, mind a 1800 MHz-es frekvenciasávok esetében, hacsak 
másként nem állapodnak meg a szomszédos frekvenciablokkokat használó 
jogosultak. 

1.3.6. A káros zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében – az 1.3. pont 
alpontjaiban meghatározottakon túl – az érintett jogosultakat egyeztetési 
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kötelezettség terheli, és mindegyik félnek kölcsönösen módosítania kell az 
állomások jellemzőit, függetlenül attól, hogy ki telepítette az állomásait előbb.  

 
1.4. A 2700 MHz feletti sávokban üzemelő rádiólokációs szolgálat (által létrehozott 

zavartatás) hatása a 2100 MHz-es sávra 
 
Az országban jelenleg 5 telephelyen működnek fix kiépítésű, olyan 2700 MHz feletti 
vivőfrekvenciájú rádiólokátor-állomások, amelyek üzemeltetésével még több éven 
keresztül számolni kell. 
A rádiólokátorok (PRV–17 típusúak) légtéri eseményhez kötötten, alkalomszerűen (az 
idő 3-5%-ában) üzemelnek.  
A rádiólokátor-állomások mellékhullámú sugárzásainak vizsgálata a 2100 MHz-es 
sávban azt mutatja, hogy a rádiólokátorok hatását az IMT-2000/UMTS rendszer 
hálózatának tervezése és állomásainak telepítése során a rádiólokátor-állomások 
környezetében figyelembe kell venni. 
Az IMT-2000/UMTS rendszer tervezésénél és kiépítésénél figyelembe veendő 
sugárforrás azonosítási adatokat (a sugárforrások telephelyi és koordinátaadatai) az 1.4. 
a táblázat, míg a sugárforrások sugárzási paramétereinek (a lehetséges mellékhullámú 
teljesítményszint, a sugárforrások antennamagassága) értékét az 1.4. b táblázat 
tartalmazza.  
 

  1.4. a táblázat 

Telephelyek 
Telephelyek földrajzi koordinátái 

Eszköztípus 
Észak Kelet 

Kup 47°15’08” 17°28’04” PRV–17 

Juta 46°23’37” 17°44’09” PRV–17 

Debrecen 47°29’25” 21°37’36” PRV–17 

Békéscsaba 46°41’06” 21°00’44” PRV–17 

Medina 46°28’18” 18°37’08” PRV–17 

 
 1.4. b táblázat 

Lokátorállomás Frekvenciasáv Maximum EIRP 

PRV–17 
(antennamagasság: 10 m) 

2110–2170 MHz 40–57 dBm/MHz 

 
1.5. Szolgáltatásindítási és -kiépítési követelmények, valamint a kiépítettség 

ellenőrzése 
 

1.5.1. Új jogosultra vonatkozó szolgáltatásindítás és -kiépítés követelményei 
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1.5.1.1. A szolgáltatás indítására és a kiépítésére előírt követelmények csak az „új 
jogosult”-ra vonatkoznak. 

1.5.1.2. A szolgáltatás elindítását és kiépítését az alábbi ütemezés szerint kell 
biztosítani: 

a) a szolgáltatást – az elnyert frekvenciasávban üzemelő bázisállomások 
kiépítésével – legkésőbb 2012. december 31-ig Budapesten kell elindítani:  

 legalább a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán 
körút–Lágymányosi híd–Dombóvári út–Sárbogárdi út–Karolina út–
Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Krisztina körút–Vérmező út–
Margit körút–Árpád Fejedelem útja–Árpád híd által határolt terület 
lefedettségének biztosításával;  

b) a szolgáltatást – az elnyert frekvenciasávban üzemelő bázisállomások 
kiépítésével – legkésőbb 2014. december 31-ig ki kell terjeszteni: 

 minden, legalább 30 000 fő lakost elérő és az azt meghaladó 
település közigazgatási területére a lefedettség biztosításával; 

 Az új jogosult dönthet arról, hogy a jelen pontban meghatározott egy 
vagy több 30 000 fő lakost elérő vagy meghaladó település lefedése 
helyett összességében legalább ugyanekkora lakosszámú, de több 
kisebb település közigazgatási területének lefedésével biztosítja ezt 
a kötelezettségét. 

 az ország autópályáira, autóútjaira, valamint egy számjegyű 
főközlekedési útvonalaira a lefedettség biztosításával. 

2014. december 31-re a jelen pont szerinti, - legalább 10 Watt RF kimenő 
teljesítményt biztosító - bázisállomások (mint pl. BTS, NodeB, eNodeB a 
rádiós keret kimeneti pontjáig) legalább 50%-a saját beruházásként kell, hogy 
megvalósuljon.  
Továbbá saját beruházásként kell megvalósítani a bázisállomásokat vezérlő 
egységeket és a maghálózatot. 

A rendszer elemek közötti átviteli utakat nem szükséges saját beruházásként 
megvalósítani. 

1.5.1.3. A szolgáltatatás szempontjából lefedettnek tekinthető az a terület, ahol a 
bázisállomások által létrehozott jelszint – 2 m földfelszín feletti 
magasságban, 0 dB nyereségű antennakapcsokon mérve – eléri a 
következő minimumértékeket: 

a) Budapesten és az 1.5.1.2. b) pont szerinti települések közigazgatási 
területén -80 dBm, az alkalmazott technológia csatornaosztására 
vonatkoztatva; 

b) az ország 1.5.1.2. b) alpontban említett települései (beleértve Budapestet 
is) közigazgatási határán kívül eső autópályáin, autóútjain, valamint egy 
számjegyű főközlekedési útvonalain -90 dBm, az alkalmazott technológia 
csatornaosztására vonatkoztatva. 

1.5.1.4.  A lefedettségre vonatkozó követelmények egy vagy több frekvenciasávban 
kiépített bázisállomásokkal is biztosíthatók. 
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1.5.2. Szolgáltatáselindítási és -kiépítési követelmények ellenőrzése 

 
1.5.2.1. A szolgáltatás elindítására és kiépítésére előírt helyeken a Hatóság 

szúrópróba-szerűen elvégzett útvonal-regisztrációs méréseket fog végezni, 
amelyek során méri a jelet, és meghatározza, hogy teljesülnek-e az előírt 
jelszintek.  

1.5.2.2. A szolgáltatás elindítására és kiépítésére vonatkozó követelmények 
teljesítettek, ha: 
a) Budapesten az alábbi két bekezdésben felsorolt minden egyes egyedi 

útvonal 90%-án és a körgyűrű teljes útvonalának 90%-án a mért 
jelszintek elérik az 1.5.1.3. a) alpont szerinti minimumértéket: 

 a Váci út, a Rákóczi út, a Kerepesi út, az Üllői út, a Soroksári út, 
a Hegyalja út, az Attila út, a Budai oldal alsó rakpart, a Pesti oldal 
alsó rakpart egyedi útvonalak mindegyikén az 1.5.1.2. a) 
alpontban megadott útvonalak (körgyűrű) által határolt vonalig. 

 a Róbert Károly körút, Hungária körút, Könyves Kálmán körút, 
Lágymányosi híd, Dombóvári út, Sárbogárdi út, Karolina út, 
Villányi út, Budaörsi út, Alkotás utca, Krisztina körút, Vérmező út, 
Margit körút, Árpád Fejedelem útja, Árpád híd teljes vonalán. 

b) Budapesten kívül, az 1.5.1.2. b) pont szerinti települések 
közigazgatási határáig, a szilárd útburkolattal ellátott utak összes 
hosszának legalább 70%-án a mért jelszintek elérik 1.5.1.3. a) 
alpont szerinti minimumértéket. 

c) az ország minden egyes autópályájának, autóútjának és egy 
számjegyű főközlekedési útvonalának – Budapesten és az 1.5.1.2. 
b) pont szerinti településeken kívüli részén – minden egyes útvonal 
70%-án a mért jelszintek elérik az 1.5.1.3. b) alpont szerinti 
minimumértékeket. 

1.5.2.3. A Hatóság a mért értékeket és az ezek alapján végzett statisztikai 
számításokat jegyzőkönyvben rögzíti. 

 
1.5.3. Inkumbens mobilszolgáltatóra vonatkozó szolgáltatás elérhetőségének 

követelményei 
 
Az „A” frekvenciablokkot elnyerő inkumbens mobilszolgáltatónak szélessávú – GSM-től 
eltérő – szolgáltatáselérhetőséget a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől 
számított egy éven belül az ország elméletileg (a nemzetközi koordinációs 
megállapodások korlátozásainak figyelembe vételével) lefedhető területének legalább 
90%-án, két éven belül legalább 95%-án kell biztosítania, amiről a mobilszolgáltató 
köteles nyilatkozni, és azt hitelt érdemlően igazolni. A nyilatkozatot és a 
szolgáltatáselérhetőségre vonatkozó információkat a Hatóság a honlapján megjelenteti. 
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Az e bekezdésben előírt követelmények teljesülését a Hatóság hatósági felügyeleti 
eljárás keretében ellenőrizheti.  
 
1.6. Rádiófrekvenciák használata a határövezetben 
 
Határövezeti frekvenciahasználat esetében csak azon állomások frekvenciahasználata 
engedélyezett, amelyek kielégítik a mindenkor aktuális vonatkozó nemzetközi 
koordinációs dokumentumokban rögzített feltételeket.  
A későbbiekben megkötésre, illetve majd módosításra kerülő megállapodások 
kiegészíthetik, illetve felülírhatják az 1.6. pontban és annak alpontjaiban leírt 
szabályozásokat.  
A megállapodások kivonatát a Hatóság megjelenteti a honlapján 
(http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=27644), és értesíti a frekvenciablokkok 
nyerteseit, illetve jogutódjait. Szükség esetén, a jelentkezők írásbeli kérésére, a Hatóság 
rendelkezésre bocsátja a releváns angol nyelvű megállapodásokat PDF-formátumban. 
A következő alpontokban leírt szabályozástól eltérő módon is lehet használni a 
frekvenciákat a szomszédos országok hatóságai által jóváhagyott operátori megegyezés 
alapján. Az operátori megegyezés lehetővé teszi, hogy a hazai és a szomszédos 
országbeli operátorok a frekvenciahasználatot a szomszédos országok hatóságai által 
megkötött megállapodásoktól eltérően szabályozzák a közös frekvenciasávjaikban. 
A következő alpontokban a preferált frekvencia vagy preferált kódhasználaton alapuló 
megállapodások kerültek felsorolásra.  
 

1.6.1. 900 MHz-es sáv 
 

1.6.1.1. GSM-technológia 
 

a) A frekvenciák magyar határövezetbeli felhasználásának tervezése során az 
alábbi táblázat preferált frekvenciás megállapodásaiban leírtak szerint lehet 
felhasználni a frekvenciákat, a további alpontokban részletezett 
kiegészítések és pontosítások figyelembevételével. 

http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=27644
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Frekvencia-
tartomány 

Megállapodások / 
Zárójegyzőkönyvek / 

Záróokiratok 

Érvényesség a szomszédos 
országokkal 

S
V

K
 

A
U

T
 

S
V

N
 

H
R

V
 

S
R

B
 

R
O

U
 

U
K

R
 

880–889,9/ 
925–934,9 MHz 

1.) E-GSM koordinációs 
értekezlet zárójegyzőkönyve 

Pozsony, 2001. december 11–
12. 

X X      

 
2.) AUT–HNG–HRV–SVN 
értekezlet zárójegyzőkönyve 

Bécs, 2002. február 4–5. 
 X X     

 
3.) AUT–HNG–HRV–SVN E-
GSM műszaki megállapodás 

2007. július 24. 
  X X    

 
4.) HNG–SVK–UKR értekezlet 

zárójegyzőkönyve 
Kijev, 2009. június 9–12. 

X      X 

 

5.) AUT–HNG–HRV–ROU–
SRB–SVK–SVN–UKR 
műszaki megegyezés 

Budapest, 2010. október 28. 

X X X X X X X 

 
6.) HNG–HRV–ROU–SRB–
UKR E-GSM műszaki eljárás 

2011. január 21. 
   X X X X 

913,9–915/ 
958,9–960 MHz 

7.) UKR–HNG Kétoldalú 
Távközlési és Műsorszóró 

Értekezlet zárójegyzőkönyve 
Kijev, 1999. június 21–25. 

      X 

8.) AUT–HNG–HRV–ROU–
SRB–SVK–SVN–UKR 
műszaki megegyezés 

Budapest, 2010. október 28. 

X X X X X X X 

 
b) Preferált csatornák (a blokkhatároló csatornák kivételével) használata esetén 

a bázisállomások által létrehozott térerősség nem lépheti túl a 19 
dBµV/m/200 kHz értéket a szomszédos ország területén a határvonaltól 
számított 15 km-es sávon kívül, 3 m földfelszín feletti magasságban, a helyek 
50%-ában és az idő 90%-ában.  

c) Nem preferált csatornák használata esetén a bázisállomások által létrehozott 
térerősség nem lépheti túl a 19 dBµV/m/200 kHz értéket az országhatáron, 3 
m földfelszín feletti magasságban, a helyek 50%-ában és az idő 90%-ában.  
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d) A blokkhatároló csatornák kezelése nem egységes, és preferált vagy nem 
preferált jellegük eltérően szabályozott a különböző nemzetközi 
megállapodásokban.  

e) A 913,9–915/958,9–960 MHz-es sáv preferált frekvenciákra való felosztása 
csak ukrán viszonylatban szabályozott – lásd az a) alpont táblázata 7. 
megállapodását. A többi viszonylatban a sáv frekvenciáit nem preferált 
frekvenciaként kell kezelni.  

f) Sem a preferált, sem a nem preferált frekvenciákat nem kell koordinálni. 
 

1.6.1.2. UMTS-technológia 
 

a) A frekvenciák magyar határövezet-beli felhasználásának tervezése során a 
2010. októberi 28-i budapesti megállapodásban leírtak szerint lehet 
felhasználni a frekvenciákat az ECC/REC/(08)02 Ajánlás alapján, a további 
alpontokban részletezett kiegészítések és pontosítások figyelembevételével. 

b) Koordinálatlan eset 
Ebben az esetben nem kell megvizsgálni, hogy a szomszédos ország 
területén milyen technológiát használnak. 
A bázisállomások által létrehozott térerősség nem haladhatja meg a 33 
dBµV/m/5 MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti 
magasságban. 

c) Koordinált eset  
Két szomszédos ország szolgáltatói operátori megállapodást köthetnek 
egymással, ha a frekvenciablokkjaikban vagy azok egy részében UMTS-
rendszert kívánnak használni, és egy UMTS csatornaközép-frekvencia és a 
szomszédos országban használt GSM csatornaközép-frekvenciák közötti 
elválasztás legalább 2,8 MHz. 
Preferált kódok használata esetén, vagy ha a csatornaközép-frekvenciák 
nincsenek összehangolva, a 925–960 MHz-es sávban a bázisállomások által 
létrehozott térerősség nem haladhatja meg  

 az 59 dBµV/m/5 MHz értéket a két ország közötti határon 3 m 
földfelszín feletti magasságban, 

 a 31 dBµV/m/5 MHz értéket a szomszédos ország területén a 
határvonaltól számított 6 km-re, 3 m földfelszín feletti magasságban. 

Nem preferált kódok és összehangolt csatornaközép-frekvenciák használata 
esetén, a 925–960 MHz-es sávban a bázisállomások által létrehozott 
térerősség nem haladhatja meg  

 a 31 dBµV/m/5 MHz értéket a két ország közötti határon 3 m 
földfelszín feletti magasságban. 

d) Káros zavarás elkerülésére és ezzel kapcsolatban a bázisállomások 
sugárzási paramétereinek beállítására és ellenőrzésére az alábbi eljárást kell 
alkalmazni: 

 a hullámterjedési csillapítás meghatározásakor a szabadtéri terjedési 
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modellt kell használni, ha a bázisállomás 2 km-re vagy annál kisebb 
távolságra helyezkedik el a határtól, 

 a szabadtéri terjedési modellt kell használni a bázisállomás határtól 
való távolságától függetlenül, ha nincs terepakadály az első Fresnel-
zónán belül a bázisállomás antennája és a határvonalon elhelyezett 3 
m magas vevőantenna között, 

 ha mindezek ellenére a káros zavarás még mindig fennáll, a 
bázisállomások sugárzási paramétereit a zavaró térerősségre előírt 
értékek betartásával méréssel kell beállítani. 

e) A frekvenciákat nem kell koordinálni. 
 
1.6.1.3. LTE- és WiMAX-technológia 
 

a) Koordinálatlan eset 
Ebben az esetben nem kell megvizsgálni, hogy a szomszédos ország 
területén milyen technológiát használnak. 
A bázisállomások által létrehozott térerősség nem haladhatja meg a 33 
dBµV/m/5 MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti 
magasságban. 
Ha a használt rendszer névleges csatornaosztása (B, MHz-ben) eltér 5 MHz-
től, akkor a térerősség határértéket az alábbi összefüggés segítségével kell 
meghatározni: 

33 + 10*lg (B/5)    (dBµV/m) 
Ha egy telephelyen több mint egy rádiócsatorna kerül felhasználásra, 
összegzett zavarszámítást kell végezni. 

b) Káros zavarás elkerülésére és a bázisállomások sugárzási paramétereinek 
ellenőrzésére az 1.6.1.2. d) alpontban leírt eljárást kell alkalmazni.  

 
1.6.2. 1800 MHz-es sáv 
 
1.6.2.1. GSM-technológia  
 

a) A frekvenciák magyar határövezet-beli felhasználásának tervezése során az 
alábbi táblázat preferált frekvenciás megállapodásaiban leírtak szerint lehet 
felhasználni a frekvenciákat, a további alpontokban részletezett 
kiegészítések és pontosítások figyelembevételével. 
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Frekvencia-
tartomány 

Megállapodások / 
Zárójegyzőkönyvek / 

Záróokiratok 

Érvényesség a szomszédos 
országokkal 

S
V

K
 

A
U

T
 

S
V

N
 

H
R

V
 

S
R

B
 

R
O

U
 

U
K

R
 

1710–
1785/1805–
1880 MHz 

AUT–CZE–HNG–HRV–SVK–
SVN értekezlet záróokirata 

Bécs, 1994. szeptember 26–30. 
X X X X    

 
HNG–ROU–SVK–UKR értekezlet 

záróokirata 
Budapest, 1999. október 18–22. 

X     X X 

 

HNG–ROU–YUG értekezlet 
záróokirata 

Szeged, 2000. november 13–
16. 

     X  

1710–
1739,9/1805–
1834,9 MHz 
(512–660. 
csatorna) 

HNG–HRV–YUG értekezlet 
záróokirata 

Pécs, 2003. március 19–21. 
    X X  

 

Módosítás az AUT–CZE–HNG-
HRV–SVK–SVN 1994-es 

megállapodáshoz  
2004. augusztus 3. 

   X    

 

AUT–HNG–HRV–ROU–SRB–
SVK–SVN–UKR műszaki 

megegyezés 
Budapest, 2010. október 28. 

X X X X X X X 

 
b) Preferált csatornák (a blokkhatároló csatornák kivételével) használata esetén 

a bázisállomások által létrehozott térerősség nem lépheti túl a 25 
dBµV/m/200 kHz értéket a szomszédos ország területén a határvonaltól 
számított 15 km-es sávon kívül, 3 m földfelszín feletti magasságban, a helyek 
50%-ában és az idő 90%-ában.  

c) Nem preferált csatornák használata esetén a bázisállomások által létrehozott 
térerősség nem lépheti túl a 25 dBµV/m/200 kHz értéket az országhatáron, 3 
m földfelszín feletti magasságban, a helyek 50%-ában és az idő 90%-ában.  

d) A blokkhatároló csatornák kezelése nem egységes, és preferált vagy nem 
preferált jellegük eltérően szabályozott a különböző nemzetközi 
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megállapodásokban.  
e) Sem a preferált, sem a nem preferált frekvenciákat nem kell koordinálni. 
 

 
1.6.2.2. UMTS-technológia 
 

a) A frekvenciák magyar határövezet-beli felhasználásának tervezése során a 
2010. októberi 28-i budapesti megállapodásban leírtak szerint lehet 
felhasználni a frekvenciákat az ECC/REC/(08)02 Ajánlás alapján, az alábbi 
kiegészítések és pontosítások figyelembevételével. 

b) Koordinálatlan eset 
Ebben az esetben nem kell megvizsgálni, hogy a szomszédos ország 
területén milyen technológiát használnak. 
A bázisállomások által létrehozott térerősség nem haladhatja meg a 39 
dBµV/m/5 MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti 
magasságban. 

c) Koordinált eset  
Két szomszédos ország szolgáltatói operátori megállapodást köthetnek 
egymással, ha a frekvenciablokkjaik vagy azok egy részében UMTS-
rendszert kívánnak használni, és egy UMTS csatornaközép-frekvencia és a 
szomszédos országban használt GSM csatornaközép-frekvenciák közötti 
elválasztás legalább 2,8 MHz. 
Preferált kódok használata esetén, vagy ha a csatornaközép-frekvenciák 
nincsenek összehangolva, a 1805–1880 MHz-es sávban a bázisállomások 
által létrehozott térerősség nem haladhatja meg  

 a 65 dBµV/m/5 MHz értéket a két ország közötti határon 3 m 
földfelszín feletti magasságban, 

 a 37 dBµV/m/5 MHz értéket a szomszédos ország területén a 
határvonaltól számított 6 km-re, 3 m földfelszín feletti magasságban. 

Nem preferált kódok és összehangolt csatornaközép-frekvenciák használata 
esetén, az 1805–1880 MHz-es sávban a bázisállomások által létrehozott 
térerősség nem haladhatja meg  

 a 37 dBµV/m/5 MHz értéket a két ország közötti határon 3 m 
földfelszín feletti magasságban. 

d) Káros zavarás elkerülésére és a bázisállomások sugárzási paramétereinek 
ellenőrzésére az 1.6.1.2. d) alpontban leírt eljárást kell alkalmazni. 

e) A frekvenciákat nem kell koordinálni. 
 

1.6.2.3. LTE- és WiMAX-technológia 
 

a) Koordinálatlan eset 
Ebben az esetben nem kell megvizsgálni, hogy a szomszédos ország 
területén milyen technológiát használnak. 
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A bázisállomások által létrehozott térerősség nem haladhatja meg a 39 
dBµV/m/5 MHz értéket a két ország közötti határon 3 m földfelszín feletti 
magasságban. 
Ha a használt rendszer névleges csatornaosztása (B, MHz-ben) eltér 5 MHz-
től, akkor a térerősség határértékét az alábbi összefüggés segítségével kell 
meghatározni: 

39 + 10*lg (B/5)    (dBµV/m) 
Ha egy telephelyen több mint egy rádiócsatorna kerül felhasználásra, 
összegzett zavarszámítást kell végezni. 
 

b) Káros zavarás elkerülésére és a bázisállomások sugárzási paramétereinek 
ellenőrzésére az 1.6.1.2. d) alpontban leírt eljárást kell alkalmazni. 

 
1.6.3. 2100 MHz-es sáv 
 

a) A frekvenciák magyar határövezet-beli felhasználásának tervezése során az 
alábbi táblázat megállapodásaiban leírtak szerint lehet felhasználni a 
frekvenciákat, a további alpontokban részletezett kiegészítések és 
pontosítások figyelembevételével. 

 

Frekvencia-
tartomány 

Megállapodások / 
Zárójegyzőkönyvek / Záróokiratok 

Érvényesség a szomszédos 
országokkal 

S
V

K
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R
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2100 MHz AUT–HNG–HRV–SVN értekezlet 
zárójegyzőkönyve 
Bécs, 2002. február 4–5. 

 X X X    

 AUT–CZE–D–HNG–POL–SVK–
SVN–UKR értekezlet 
zárójegyzőkönyve 
Pozsony, 2002. szeptember 3–5. 

X      X 

 ROU–HNG értekezlet záróokirata 
Budapest, 2004. augusztus 31–
szeptember 3. 

     X  

 
b) Preferált kódokat használó, vagy CDMA IMT-2000 interfészt nem használó 

bázisállomások által létrehozott térerősség a 2110–2170 MHz-es sávban 
nem haladhatja meg  

 a 37 dBµV/m/5 MHz értéket a szomszédos ország területén a 
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határvonaltól számított 6 km-re, 3 m földfelszín feletti magasságban, a 
helyek 50%-ában és az idő 90%-ában. 

Nem preferált kódokat használó bázisállomások által létrehozott térerősség a 
2110–2170 MHz-es sávban nem haladhatja meg  

 a 37 dBµV/m/5 MHz értéket a szomszédos ország határa mentén, 3 m 
földfelszín feletti magasságban, a helyek 50%-ában és az idő 90%-
ában. 

c) A frekvenciákat nem kell koordinálni. 
 
1.7. Koordináció a GSM-R és a mobil rádiótelefon-szolgáltatást nyújtó hálózatok 

között 
 
A 876–880/921–925 MHz-es (GSM-R) sávban és a sávban felette lévő szomszédos 
hálózatok üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli az állomásaik 
telepítése előtt, összhangban a releváns ECC 162 jelentéssel.  
Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, és így annak 
állomásait is később telepítik, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások 
telepítési és sugárzási jellemzőit az utólag megkötött megállapodásnak megfelelően 
módosítani kell. 
A mobil rádiótelefon-szolgáltatást nyújtó hálózat üzemeltetőjének meg kell tennie a 
szükséges lépéseket, hogy a vasútvonalak mentén, illetve környezetében a GSM-R 
hálózatokat érő interferenciát elkerülje, illetve minimálisra csökkentse. Ennek érdekében 
meg kell tennie a szükséges lépéseket, különösen a kisugárzott teljesítmény 
korlátozásával, az antennakarakterisztika és sugárzási irány körültekintő 
megválasztásával, szűrők elhelyezésével, elválasztó távolság alkalmazásával, a 
frekvencia-újrafelhasználás kellő megválasztásával. 
 
1.8. Frekvenciadíjak 
 
Az Árverésen elnyert és a frekvenciahasználati jogosultságban meghatározott 
frekvenciasáv után sávdíjat kell fizetni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnökének 1/2011. (III. 31.) NMHH rendeletében foglaltak szerint. 
 
1.9. Azonosítóhasználat 
 
Az új szolgáltató az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási 
tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott azonosítók 
használatbavételét a jogszabályban meghatározott feltételekkel, kijelölési engedéllyel 
valósíthatja meg.  
Amennyiben az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás 
rendjéről szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.2. pontjában 
meghatározott feltételek fennállnak, a mobilszolgáltatás nyújtásához szükséges mobil-
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előfizetői számok (MSISDN) részére a Hatóság megnyitja az egyik lefoglalt SHS-nek 
egy résztartományát. 
A kijelölt azonosítók használatáért az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló 11/2005. (IX. 28.) 
IHM rendeletben meghatározott díjat kell fizetni. 
 
1.10. Az azonosítóhasználathoz kapcsolódó hatályos jogszabályok 
 
164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak 
nemzeti felosztási tervéről. 
184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival 
kapcsolatos gazdálkodás rendjéről. 
11/2005. (IX. 28.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges 
azonosítók lekötésének és használatának díjáról. 
46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól. 
55/2007. (V. 31.) GKM rendelet a számhordozási központi referencia-adatbázisról. 
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2. számú melléklet 

900 MHz-es árveréshez 
Licitlapok beadásának rendje és feltételei 

 
 
1. A licitlapok beadásának szabályai 
 
Minden jelentkező köteles a lezárt borítékban licitlapjával együtt benyújtani a licitlapon 
megajánlott licitek összegével megegyező vagy azt meghaladó összegű teljesítési 
biztosítékot, vagy a Dokumentáció 3.15. pontjában foglalt előírásoknak megfelelően 
köteles jelezni a beszámítási igényét. 
 
1.1.  Az inkumbens mobilszolgáltatókra vonatkozó előírások 
 
Inkumbens mobilszolgáltató 3 borítékban egy-egy licitlapot nyújthat be a teljesítési 
biztosítékkal együttesen:  
 
Beadhat licitet a második fordulóra 
a) az „A” frekvenciablokkra, illetve 
b) a „B” és a „C” frekvenciablokkokra az „A” frekvenciablokk nyertessége esetére és 
c) a „B” és a „C” frekvenciablokkokra az „A” frekvenciablokk nem nyertessége esetére. 
 
A borítékon a benne elhelyezett licitlapnak megfelelően az alábbi feliratnak kell 
szerepelnie: 
 
a) „A” frekvenciablokk – második forduló 
b) „B”, „C” frekvenciablokk – „A” frekvenciablokk nyertessége esetén 
c) „B”, „C” frekvenciablokk – „A” frekvenciablokk nem nyertessége esetén 
 
Inkumbens mobilszolgáltató nem nyújthat be első fordulóra licitlapot, és nem lehet 
igénye „D” és „E” frekvenciablokkra. 
 
Amennyiben a jelentkező a „B” és a „C” frekvenciablokkok esetén nem kíván minden 
egyes frekvenciablokk tekintetében licitet tenni, úgy köteles ezt egyértelműen jelezni a 
licitlap egyes frekvenciablokkokra vonatkozó sorainak egyértelmű áthúzásával. 
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1.2.  A nem inkumbens mobilszolgáltatókra vonatkozó előírások 
 
Nem inkumbens mobilszolgáltató két borítékban egy-egy licitlapot nyújthat be a 
teljesítési biztosítékkal együttesen:  
 
Beadhat  
a) az első fordulóra, mely licit mellett köteles benyújtani a „D”, „E” 
frekvenciablokkokra vonatkozó lapot, illetve az ezeknek megfelelő teljesítési biztosítékot 
is együttesen, egy lezárt borítékban, valamint 
b) első fordulós nyertessége esetére a „B”, „C” frekvenciablokkra. 
  
Amennyiben a jelentkező „D” és az „E” frekvenciablokk vonatkozásában nem vagy nem 
minden egyes frekvenciablokkra tart igényt, úgy azt egyértelmű jelöléssel (áthúzás) 
köteles jelölni. 
 
A borítékon, a benne elhelyezett licitlapnak megfelelően az alábbi feliratnak kell 
szerepelnie: 
a) „A” frekvenciablokk – első forduló 
b) „B”, „C” frekvenciablokk – „A” frekvenciablokk nyertessége esetén 
 
Amennyiben a jelentkező a „B” és a „C” frekvenciablokkok esetén nem kíván minden 
egyes frekvenciablokk tekintetében licitet tenni, úgy köteles ezt egyértelműen jelezni a 
licitlap egyes frekvenciablokkokra vonatkozó sorainak egyértelmű áthúzásával. 
 
2. A licitlapok kitöltésének szabályai 
 
Minden licitlapnak tartalmaznia kell a jelentkező nevét, a képviselőjének aláírását, illetve 
a licitlap kitöltésének dátumát. 
 
A licit összeg 10 000 – azaz tízezer – egész számú többszöröse kell hogy legyen. 
 
2.1. Az „A” frekvenciablokk – első forduló megjelölésű borítékban benyújtandó licitlapnak 
a következő táblázatot kell tartalmaznia: 
 

1. Licitlap  
 
(„A” frekvenciablokk, első 
forduló) 

Licit 

 
…......................................Ft + áfa 
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A licitlap akkor tekinthető érvényesnek, ha a licit körében a kikiáltási árral megegyező 
vagy annál magasabb összeget tartalmaz. 
 
Az első fordulóra licitlapot benyújtó a „D” és az „E” frekvenciablokkokra vonatkozó 
igényét tartalmazó lapot is köteles benyújtani a következő táblázatban felsorolt 
frekvenciablokkokra vonatkozó tételes igény megjelölésével: 
 

 „D” frekvenciablokk ÁR 

D1 1735,1–1740,1 / 1730,1–1835,1 MHz …………………………Ft + áfa 

D2 1730,1–1740,1 / 1825,1–1835,1 MHz …………………………Ft + áfa 

D3 1725,1–1740,1 / 1820,1–1835,1 MHz …………………………Ft + áfa 

 „E” frekvenciablokk ÁR 

E1 1975–1980 / 2165–2170 MHz …………………………Ft + áfa 

E2 1970–1980 / 2160–2170 MHz …………………………Ft + áfa 

E3 1965–1980 / 2155–2170 MHz …………………………Ft + áfa 

 
Amennyiben a jelentkező nem minden frekvenciablokkot kíván megvásárolni, úgy azon 
frekvenciablokkokra vonatkozó sorokat át kell húznia, amelyekre nem tart igényt. 
 
Abban az esetben, ha a jelentkező nem igényel, nem kíván megvásárolni egyetlen „D” 
és „E” frekvenciablokkot sem, szándékát a teljes lap egyértelmű áthúzásával kell 
jeleznie.  
 
2.2. Az „A” frekvenciablokk – második forduló megjelölésű borítékban benyújtandó 
licitlapnak a következő táblázatot kell tartalmaznia: 
 

2. Licitlap  
 
(„A” frekvenciablokk, 
második forduló) 

Licit 

 
……………………………………Ft + áfa 

 
A licitlap akkor tekinthető érvényesnek, ha a licit körében a kikiáltási árral megegyező 
vagy annál magasabb összeg kerül meghatározásra. 
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A 4.2.2. pont szerinti második licitálási kör lefolytatása esetén a résztvevő a második 
körös licitjét is az e pont szerinti licitlap kitöltésével köteles megtenni. 
 
 
 
2.3. A „B”, „C” frekvenciablokk – „A” frekvenciablokk nyertessége esetén megjelölésű 
borítékban benyújtandó licitlapnak a következő táblázatot kell tartalmaznia: 
 

3. Licitlap  
(„A” frekvenciablokk 
nyertessége esetén) 

„B” 
frekvenciablokkok 

Licit 

1. …………………………..Ft + áfa 

2. …………………………..Ft + áfa 

 Licit 

„C” 
frekvenciablokk 

…………………………..Ft + áfa 

 
A licitlap akkor tekinthető érvényesnek, ha a licit körében legalább egy „B” 
frekvenciablokk vonatkozásában a kikiáltási árral megegyező vagy annál magasabb 
összeget tartalmaz. 
 
2.4. A „B”, „C” frekvenciablokk – „A” frekvenciablokk nem nyertessége esetén 
megjelölésű borítékban benyújtandó licitlapnak a következő táblázatot kell tartalmaznia: 
 

3. Licitlap  
(„A” frekvenciablokk 
nem nyertessége 
esetén) 

„B” 
frekvenciablokkok 

Licit 

1. …………………………..Ft+ áfa 

2. …………………………..Ft + áfa 

3. …………………………..Ft + áfa 

4. …………………………..Ft + áfa 

5. …………………………..Ft + áfa 

 Licit 

„C” frekvenciablokk …………………………..Ft + áfa 
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A licitlap akkor tekinthető érvényesnek, ha a licit körében legalább kettő „B” és a „C” 
frekvenciablokk vonatkozásában a kikiáltási árral megegyező vagy annál magasabb 
összeget tartalmaz. 


