
 

Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztály 

 Iktatószám: NY/22102-67/2011.  

 Tárgy:  eredmény megállapítása a 900 

MHz-es frekvenciaárverési eljárásban 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság ) a 900 MHz-es 

frekvenciasávon nyújtható rádiótávközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó frekvenciahasználati 

jogosultság tárgyában 2011. augusztus 4. napján hivatalból indított árverési eljárásában (a 

továbbiakban: Árverés;  Árverési eljárás ) meghozta az alábbi 

határozatot.  

A Hatóság az Árverési eljárást eredményesnek nyilvánítja, egyúttal az alábbiak szerint rendelkezik 

az Árverés tárgyát képező frekvenciablokkok tekintetében. 

 

I .  „A” frekvenciablokk, valamint a  fix áron opcionális  vételi jog alapján  
megvásárolt  „D” és „E” frekvenciablokkok  

A Hatóság a Magyar Posta Zrt.  (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cgj.: 01-10-

042463), az MFB Invest Zrt.  (1138 Budapest, Népfürdő utca 22., cgj.: 01-10-045174) és 

a Magyar  Villamos  Művek  Zrt .  (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., cgj.: 01-10-

041828) által alkotott konzorciumot (a továbbiakban: Konzorcium ) nyilvánítja az Árverési 

eljárás nyertesévé  

 a 880,1–885,1/925,1–930,1 MHz-es frekvenciasáv („A‖ frekvenciablokk), valamint a 

 1735,1–1740,1/1830,1–1835,1 MHz (‖D1‖),  

 1730,1–1735,1/1825,1–1830,1 MHz (‖D2‖),  

 1725,1–1730,1/1820,1–1825,1 MHz (‖D3‖) frekvenciablokkok továbbá a  

 1975–1980/2165–2170 MHz (‖E1‖),  

 1970–1975/2160–2165 MHz (‖E2‖),  

 1965–1970/2155–2160 MHz (‖E3‖) frekvenciablokkok tekintetében. 

I .a) A teljes árverési díj megfizetése  

Jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15  napon  belül  a nyertes résztvevő 

köteles minden elnyert frekvenciablokk vonatkozásában a nyertes licitjének megfelelő 

teljes árverési díjat a Hatóság bankszámlájára megfizetni. 

A Konzorcium köteles a fenti blokkokra vonatkozó teljes árverési díjat, 10.000.000.000,- 

Ft + ÁFA-t, azaz tízmilliárd forint mindenkor hatályos áfatörvénynek megfelelő mértékű 

általános forgalmi adóval növelt összegét a Hatóság a Magyar Államkincstár által vezetett 

10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára átutalással megfizetni. Az 

átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a „900 MHz-es frekvenciasávban ”A”, ”D”, 
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”E” blokk árverési díj‖ megjelölést. 

Fizetési késedelem esetén a Hatóság jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat 

felszámítására, illetőleg igényének a Konzorcium által az Árverés és az arra való 

jelentkezés részletes feltételeit tartalmazó kiírási dokumentáció (a továbbiakban: 

Dokumentáció ) 3.15. pontja szerint átadott teljesítési biztosíték terhére való 

kielégítésére, illetve jogosult a Dokumentáció 3.9. pontja szerinti jogkövetkezményeket 

alkalmazni. 

I .b ) Új társaság alapítása  

Jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül a Konzorciumi tagok 

kötelesek az Árverési Jelentkezésük részét képező Konzorciumi megállapodás 4.3 

pontjában megjelölt, a Konzorciumi tagok kizárólagos tulajdonában álló jogi 

személyiséggel és magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaságot (a 

továbbiakban: Irányított  Társaság ) megalapítani, és e határozat jogerőre 

emelkedését követő 15 napon belül az Árverési eljárás alapján elnyert 

frekvenciahasználati jogosultságot e társaságra átruházni. 

Ha az Irányított 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 hatálya 

alá tartozik, akkor a Konzorciumi tagok kötelesek  

 jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a Konzorciumi 

megállapodásuk 4.4 pontjában erre az esetre kijelölt Magyar Posta Zrt-re átruházni az 

elnyert frekvenciahasználati jogosultságot arra az időtartamra, amíg a kérelmüket a 

Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH ) vagy a Bizottság érdemben 

elbírálja, továbbá  

 jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kezdeményezni a GVH 

engedélyezési vagy a Bizottság összefonódás-ellenőrzési eljárását, és 

 a GVH jóváhagyó döntésének jogerőre emelkedését vagy a Bizottság jóváhagyó 

határozatának hatályosulását követő 15 napon belül a Magyar Posta Zrt. az elnyert 

frekvenciahasználati jogosultságot az Irányított Társaságra átruházni.  

A határozat a továbbiakban – a Dokumentáció 1.1. pontjával összhangban – új 

jogosultnak nevezi azt a jogi személyt, aki a fenti rendelkezések alapján a 

frekvenciahasználati jogosultság jogosítottja. 

A Hatóság felhívja a Konzorciumot, hogy a fenti összefonódási kérelem benyújtásával 

egyidejűleg e tényről értesítse a Hatóságot is. 

A frekvenciahasználati jogosultság Magyar Posta Zrt-re, illetve az Irányított Társaságra 

történő átruházása nem minősül az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Eht. ), valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a Dokumentáció 

5.5. pontja szerinti továbbhasznosításnak, átruházásnak vagy másodlagos 

kereskedelemnek. 

A Konzorcium (Konzorciumi tagok) köteles(ek) mindent megtenni annak érdekében, hogy 

az új jogosult jelen határozatban és az ezzel összefüggésben kiadott hatósági 

engedély(ek)ben, határozat(ok)ban foglaltakat teljesítse. 

Jelen határozatban és az ezzel 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, a 

Konzorciumot (Konzorciumi tagokat) vonja a hatósági jogalkalmazás 

(szankcióalkalmazás) körébe. 

I .c ) Engedélyek megkérése   

A frekvenciahasználathoz szükséges engedélyek kiadására az új jogosult  nyújthat be 
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kérelmet. 

Az új jogosult jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30  napon  belül  köteles 

a Dokumentáció, valamint a hatályos jogszabályok alapján frekvenciakijelölési  
határozatot  kérni rádiótávközlő (GSM-, IMT/UMTS, WiMAX- vagy LTE) rendszer 

telepítésére a jelen határozat szerinti frekvenciasávokra, ellátandó területre; használati 

időtartamra. 

Az új jogosult a hatályos jogszabályok és a megkapott frekvenciakijelölés alapján, 

legkésőbb a hálózat első állomásának üzembe helyezésekor köteles megkérni a keret  
rádióengedélyt  az üzembe helyezendő bázisállomásokra, amely tartalmazza a hálózat 

üzemeltetésének általános feltételeit, az egyes állomások konkrét paraméterei nélkül. 

Az egyes állomások üzembe helyezéséhez egyedi rádióengedélyt nem kell megkérni, de 

minden állomásról — a tervezett üzemben tartás megkezdését megelőzően 30 nappal — 

részletes adatszolgáltatást kell benyújtani a Hatósághoz elektronikus formában, a 

Hatóság által előírt formátumban. Az engedélyben foglaltaknak való megfelelőséget a 

Hatóság általános hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi. 

Abban az esetben, ha az elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági 

engedélyek, határozatok megszerzésével összefüggő – a Dokumentáció ugyanezen 

határozatok, engedélyek megszerzésére vonatkozó 5.2 pontjában feltüntetett – 

kötelezettségének a Konzorcium illetve az új jgosult nem tesz eleget, a Hatóság az 

árverési eljárást lezáró érdemi döntését anyagi jogi alapon módosítja akként, hogy a 

Konzorcium Jelentkezését érvénytelennek nyilvánítja. 

I .d) Frekvenciadíj-fizetés  

Az új jogosultat a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének napját követő 4 évig a 

az egyébként vonatkozó szabályok alapján meghatározott sávdíjból 50% kedvezmény illeti 

meg. 

I .e) Szolgáltatásindítás, hálózatkiépítés és lefedettség követelményei  

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 magyarországi 

település közigazgatási területére a lefedettség biztosításával;  

A 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 az e lefedettséget biztosító, - legalább 10 Watt RF kimenő 

teljesítményű - bázisállomások (mint pl. BTS, NodeB, eNodeB a rádiós keret kimeneti 

pontjáig) legalább 50%-a a nyertes saját beruházásaként kell, hogy megvalósuljon. 

Továbbá saját beruházásként kell megvalósítani a bázisállomásokat vezérlő egységeket 
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és a maghálózatot. A rendszer elemek közötti átviteli utakat nem szükséges saját 

beruházásként megvalósítani.  

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) az előzőek szerinti települések közigazgatási területén -80 dBm, az alkalmazott 

technológia csatornaosztására vonatkoztatva;  

b) az ország említett településeinek (beleértve Budapestet is) közigazgatási határán 

kívül eső autópályáin, autóútjain, valamint egy számjegyű főközlekedési útvonalain -

90 dBm, az alkalmazott technológia csatornaosztására vonatkoztatva.  

A lefedettségre vonatkozó követelmények egy vagy több frekvenciasávban kiépített 

bázisállomásokkal is biztosíthatók. 

I . f)  A frekvenciakijelölést követő összeférhetetlenségi szabályok  

Nem állhat fenn az új jogosult, illetve az inkumbens mobilszolgáltatók között a 

Dokumentáció 2.9.2. pontja szerinti tulajdonosi összefonódás 2014. december 31-ig az 

alábbiak szerint: 

a) Az új jogosult– 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) Az új jogosult  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) Az új jogosult 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 közvetlenül nem nyújthat, ha az a hálózaton 

hozzáférhető adatátviteli kapacitás jelentős részének átengedéséhez vezet. 

I .g) A frekvenciahasználati jogosultság továbbértékesítésére és 
továbbhasznosíthatóságára vonatkozó feltételek  

A jelen Árverési eljárás eredményeképpen megszerezhető frekvenciahasználati 

jogosultság az alábbi pontban foglalt korlátozásokkal ruházható át, értékesíthető.  

Az új jogosult 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 jelen 

határozat rendelkező része I. pontjának első bekezdését követő felsorolásban 

meghatározott 5 MHz-es frekvenciablokkonként („D1‖–„D3‖, „E1‖–„E3‖) ruházhatók át, 

adhatók haszonbérbe.  

E tilalmak vonatkozásában átruházásnak minősül az adásvétel, az apportálás és bármely 

olyan jogviszony létesítése, melynek révén a frekvenciahasználati jogosultsággal 
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kapcsolatos rendelkezési jog ténylegesen az új jogosulton kívüli harmadik személyre száll 

át, vagy amely ennek megfelelő tényhelyzetet eredményez.  

I I .  „B” és „C” frekvenciablokkok  

A Hatóság az Árverési eljárás nyertesévé (a továbbiakban együtt: ”B” és ”C” blokk 

nyertesei;  inkumbens szolgáltatók ) nyilvánítja  

 a Vodafone  Magyarország  Zrt -t (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., cgj.: 01-

10-044159, a továbbiakban: Vodafone ) a 887,9-888,9/932,9-933,9 MHz és a 

888,9-889,9/933,9-934,9 MHz frekvenciasávú ‖B‖ frekvenciablokkok,  

 a Magyar  Telekom  Nyrt-t  (1013 Budapest, Krisztina körút 55., cgj.: 01-10-041928, 

a továbbiakban: Magyar  Telekom ) a 886,9-887,9/931,9-932,9 MHz és a 

913,9-914,9/958,9-959,9 MHz frekvenciasávú ‖B‖ frekvenciablokkok,  

 a Telenor  Magyarország  Zrt -t (2045 Törökbálint, Pannon út 1., cgj: 13-10-040409, 

a továbbiakban: Telenor ) pedig a 885,1-885,9/930,1-930,9 MHz frekvenciasávú ‖C‖ 

frekvenciablokk és a 885,9-886,9/930,9-931,9 MHz frekvenciasávú ‖B‖ frekvenciablokk 

tekintetében. 

I I .a)  A teljes árverési díj  megfizetése  

Jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül  ‖B‖ és ‖C‖ blokkok 

nyertesei kötelesek minden elnyert frekvenciablokk vonatkozásában a nyertes licitjük a 

mindenkor hatályos áfatörvénynek megfelelő mértékű általános forgalmi adóval növelt 

összegét (teljes árverési díj) a Hatóság a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-

00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára átutalással megfizetni. 

A ‖B‖ és ‖C‖ blokk nyertesei által fizetendő teljes árverési díj: 

 Vodafone esetében: 15.666.840.000,-Ft + áfa, azaz tizenötmilliárd-

hatszázhatvanhatmillió-nyolcszáznegyvenezer forint + áfa (az átutalás megjegyzés 

rovatában fel kell tüntetni a „900 MHz-es frekvenciasávban ”B” blokk árverési díj‖ 

megjelölést); 

 Magyar Telekom esetében: 10.923.480.000,-Ft + áfa, azaz tízmilliárd-

kilencszázhuszonhárommillió-négyszáznyolcvanezer forint + áfa (az átutalás 

megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a „900 MHz-es frekvenciasávban ”B” blokk 

árverési díj‖ megjelölést); 

 Telenor esetében: 7.285.270.000,-Ft + áfa, azaz hétmilliárd-kétszáznyolcvanötmillió-

kétszázhetvenezer forint + áfa (az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a 

„900 MHz-es frekvenciasávban ”B”, ”C” blokk árverési díj‖ megjelölést). 

Fizetési késedelem esetén a Hatóság jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat 

felszámítására, illetőleg igényének a ‖B‖ és ‖C‖ blokk nyertesei által a Dokumentáció 

3.15. pontja szerint átadott teljesítési biztosíték terhére való kielégítésére, illetve jogosult 

a Dokumentáció 3.9. pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazni. 

A rá vonatkozó teljes árverési díjnak a fent meghatározott számlán és módon való 

jóváírásának napjával az árverés nyertesének kizárólagos joga nyílik arra, hogy az általa 

elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági engedélyek kiadása érdekében 

eljárást kezdeményezzen, egyúttal ez a feltétele a frekvenciahasználathoz szükséges 

hatósági engedélyek kibocsátásának. 

I I .b) Engedélyek megkérése  

A ‖B‖ és ‖C‖ blokk nyertesei jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon 

belül  kötelesek a Dokumentáció, valamint a hatályos jogszabályok alapján 

frekvenciakijelölési határozatot  kérni rádiótávközlő (GSM-, IMT/UMTS, WiMAX- 

vagy LTE) rendszer telepítésére a jelen határozat szerinti frekvenciasávokra, ellátandó 

területre; használati időtartamra. 
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A ‖B‖ és ‖C‖ blokk nyertesei a hatályos jogszabályok és a megkapott frekvenciakijelölés 

alapján, legkésőbb a hálózat első állomásának üzembe helyezésekor kötelesek megkérni 

a keret rádióengedélyt  az üzembe helyezendő bázisállomásokra, amely tartalmazza 

a hálózat üzemeltetésének általános feltételeit, az egyes állomások konkrét paraméterei 

nélkül. 

Az egyes állomások üzembe helyezéséhez egyedi rádióengedélyt nem kell megkérni, de 

minden állomásról — a tervezett üzemben tartás megkezdését megelőzően 30 nappal —

részletes adatszolgáltatást kell benyújtani a Hatósághoz elektronikus formában, a 

Hatóság által előírt formátumban. Az engedélyben foglaltaknak való megfelelőséget a 

Hatóság általános hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi. 

Abban az esetben, ha az elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági 

engedélyek, határozatok megszerzésével összefüggő – a Dokumentáció ugyanezen 

határozatok, engedélyek megszerzésére vonatkozó 5.2 pontjában feltüntetett – 

kötelezettségének a ‖B‖ és ‖C‖ blokk nyertesei nem tesznek eleget, a Hatóság az árverési 

eljárást lezáró érdemi döntését anyagi jogi alapon módosítja akként, hogy a 

kötelezettséget megsértő Jelentkezését érvénytelennek nyilvánítja. 

I I .c)  Szolgáltatásindítás, hálózatkiépítés és lefedettség követelményei  

A „B‖ és „C‖ blokk nyertesei esetében ilyen követelményeket a Dokumentáció nem ír elő.  

I I .d) A frekvenciahasználati jogosultság továbbértékesítésére és 
továbbhasznosíthatóságára vonatkozó feltételek  

Az elnyert „B‖ és „C‖ frekvenciablokkok egyenként is továbbértékesíthetők, haszonbérbe 

adhatók. 

I I .e)  Sávátrendezés  

A „B‖ és „C‖ blokk nyertesei kötelesek tárgyalás, egyeztetés keretében jelen határozat 

jogerőre emelkedését követő két hónapon belül  a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő, a hatékony spektrumhasználat követelményét megvalósító 

megállapodást kötni, illetve megállapodásra törekedni a többi inkumbens szolgáltatóval a 

teljes 900 MHz-es sávra vonatkozó sávátrendezést illetően.  

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 az érintett inkumbens szolgáltatók 

kötelesek az átrendezésre irányuló megállapodásban foglaltaknak megfelelő 

frekvenciakijelölési- valamint keret-engedélymódosítási kérelmüket a megegyezést követő 

10 napon belül  a Hatósághoz benyújtani. Amennyiben a koncessziós szerződés 

módosítására is szükség van, 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 dönthet az engedélyek módosításáról. 
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I I I .  Az Árverés valamennyi nyertesére vonatkozó szabályok  

A rá vonatkozó teljes árverési díjnak a fent meghatározott számlán és módon való 

jóváírásának napjával az árverés nyertesének kizárólagos joga nyílik arra, hogy az általa 

elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági engedélyek kiadása érdekében eljárást 

kezdeményezzen, egyúttal ez a feltétele a frekvenciahasználathoz szükséges hatósági 

engedélyek kibocsátásának. 

I I I .a)  A frekvenciahasználati jogosultság időtartama  

A frekvenciahasználati jogosultság időtartama minden, a jelen Árverés tárgyát képező 

frekvenciablokk esetén egységesen a jogosultság megszerzésétől – a rá vonatkozó teljes 

árverési díjnak a lentebb meghatározott számlán és módon való jóváírásának napjától – 

számított 15 év, mely időtartam nem hosszabbítható meg. 

I I I .b) Az új jogosult versenyhátrányát csökkentő szabályok  

A ‖B‖, „‖C‖ frekvenciablokkok nyertesei kötelesek az új jogosult– erre irányuló igénye 

esetén –az új jogosult előfizetői számára meglévő hálózati infrastruktúrájuk használatát 

biztosító belföldi barangolás (a továbbiakban: roaming -) szolgáltatás nyújtására, és erre 

irányuló roamingszerződés megkötésére az alábbi feltételek szerint.  

Az új jogosult a roamingszerződés megkötésére irányuló kezdeményezést jogosultküldieni 

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 

mobilszolgáltatónak a 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 és csak abban az esetben utasíthatja 

vissza, ha a roamingszolgáltatás nyújtása veszélyezteti a működés biztonságát, illetve a 

hálózat egységét.  

A Hatóság az új jogosult erre vonatkozó kérelme esetén általános 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 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 
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roamingszerződést legalább 2014. december 31-ig terjedő hatállyal kötelesek megkötni. 

Amennyiben a fenti dátumot követően az új jogosult, mint 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, mint 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.  

I I I .c) A frekvenciahasználati jogosultságra  vonatkozó határozat 
módosítása  

i. A Hatóság 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;  

 a magyar jog szerint alkalmazni rendelt nemzetközi kötelezettségvállalásból 

eredő, spektrumszabályozásra vonatkozó rendelkezésre tekintettel; vagy  

 európai uniós, implementált spektrumszabályozásra vonatkozó elsődleges vagy 

másodlagos jogforrásokra tekintettel.  

ii. Abban az esetben, ha a GVH a Konzorcium hozzá benyújtott 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 Hatóság az erről szóló döntés jogerőre emelkedését 

illetve hatályosulását követően az árverési eljárást lezáró érdemi döntését anyagi jogi 

alapon határozatával módosítja akként, hogy az „A‖, valamint a „D‖ és „E‖ 

frekvenciablokkok vonatkozásában nem állapít meg nyertest.  

I I I .d) Együttműködés minősített  időszakban és honvédelmi érdek ből  

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.  

I I I .e)  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, 
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illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről 

szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendeletben foglalt vonatkozó előírásoknak. 

I I I .f ) 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. 

I I I .g) A frekvenciahasználati jogosul tság visszaadása  

A Hatóság az árverési eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultságról szóló 

határozatot a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező szolgáltató kérelmére 

köteles visszavonni.  

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. 

Jelen határozatot a Hatóság a honlapján közzéteszi. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nyilvántartási és 

Tájékoztatási Főosztálynál (1134 Budapest, Visegrádi utca 106.) benyújtott halasztó hatályú 

fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg 

minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 

forint. Amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, 5 000 

forint. A díjat a jogorvoslati kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a 

Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú 

pénzforgalmi számlájára. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú 

Hatóság a fellebbezést annak beérkezésétől számított 45 napon belül bírálja el. 

Az Árverésen való részvételért fizetendő díjakat a Jelentkezők megfizették, további eljárási 

költséget a Hatóság nem állapít meg. 

Az eljárás során felmerült egyéb eljárási költségekről – iratbetekintés és másolatkészítés 

költségeiről – a Hatóság külön végzésekben rendelkezett. 

 

I NDO KOL ÁS  

 

I .  

 

I .a) Hatásköri szabályok  

A Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

114. § (2) bekezdése alapján az Eht. 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés j) pontjá-

ban foglalt hatáskörében a kormány politikájának megfelelően gyakorolja a rádiófrekvenciákra és 

azonosítókra vonatkozó állami tulajdonosi jogokat, gazdálkodást folytat a rádiófrekvenciák és 

azonosítók vonatkozásában, dönt a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló 

árverés és pályázat kiírásáról és lefolytatja a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését 

szolgáló árverési és pályázati eljárásokat. 
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A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 

4/2011. (X.6) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) 3. § (2) bekezdése alapján a Hatóság 

(Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala) végzi a polgári célú frekvenciahasználati 

jogosultság árverés, illetve pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokat. 

Az árverési eljárásban alkalmazandó eljárásjogi szabályokat az Ápszr. 3. § szabályozza, mely 

szerint: 

„(1) Az e rendelet szerinti árverés, illetve pályázati eljárás hatósági eljárás, amelyre az Eht., a 

műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 

Dtv. és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

(2) … Az eljárás részletes szabályait az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályok keretében a 

Hatóság által – egyedi hatósági ügyként – kialakított kiírási dokumentáció határozza meg.‖ 

 

I .b) Előzmények  –  az árverés leírása  

A Hatóság a 900 MHz-es frekvenciasávon nyújtható rádiótávközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó 

frekvenciahasználati jogosultság tárgyában 2011. augusztus 4. napján közzétett hirdetmény 

útján hivatalból indított hatósági eljárás keretében árverési eljárást indított. A Hatóság 

2011. augusztus 5. napjától megkezdte az árverés részletes feltételeit tartalmazó Dokumentáció 

értékesítését, továbbá 2011. október 7-én és 2011. november 25-én a Dokumentációt 

módosította. A Hatóság 2011. szeptember 27-én konzultációs lehetőséget biztosított a 

Dokumentációt megvásárolt szervezetek képviselői számára. 

A Hatóság a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Dokumentációt megvásárlók részére 

a jelentkezést megelőzően írásbeli kérdésfeltevési lehetőséget biztosított. A kérdések fogadására 

és a beérkezett kérdések megválaszolására az Ápszr. 8. §-ában foglalt szabályok alapján került 

sor. Az utolsó – az összes írásban feltett, illetve a konzultáción elhangzott kérdést és választ 

tartalmazó – ‖Kérdés-válasz‖ dokumentum 2011. december 5. napjával került lezárásra, és 

megküldésre a Dokumentációt megvásárolt szervezetek részére. 

Az Árverésen – amint azt a Dokumentáció 2.2. pontja és az NMHH honlapján közzétett Árverési 

Hirdetmény tartalmazza – az alábbi frekvenciablokkok frekvenciahasználati jogosultsága került 

értékesítésre: 

 1 db 5 MHz szélességű, EGSM sávú duplex frekvenciablokk a 880,1–885,1/925,1–

930,1 MHz-es sávban (a továbbiakban: „A” frekvenciablokk ); 

Az „A‖ frekvenciablokk első fordulóban történő megszerzése esetén az új jogosult 

meghatározott fix áron opcionálisan az alábbi két frekvenciablokkot – illetve ezek egy 

részét – is megvásárolhatta: 

o 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 ); melynek elemei: 

„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 

o 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: 

„E1‖ frekvenciablokk: 1975–1980/2165–2170 MHz 

„E2‖ frekvenciablokk: 1970–1975/2160–2165 MHz 

„E3‖ frekvenciablokk: 1965–1970/2155–2160 MHz; 
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Az „A‖ frekvenciablokk értékesítésétől függetlenül – de annak eredményét figyelembe véve – a 

Hatóság az alábbi frekvenciablokkok árverés útján történő értékesítését hirdette meg: 

 1 db 0,8 MHz szélességű (a továbbiakban: „C” frekvenciablokk ), EGSM sávú duplex 

frekvenciablokk a 885,1–889,9/930,1–934,9 MHz-es sávban; 

 4 db 1 MHz szélességű EGSM sávú duplex frekvenciablokk a 885,1–889,9/930,1–934,9 

MHz-es sávban; illetve 1 db 1 MHz szélességű, PGSM sávú duplex frekvenciablokk: a 

913,9–914,9/958,9–959,9 MHz-es sávban (a továbbiakban: „B” 

frekvenciablokkok);  

A „B‖ és „C‖ frekvenciablokkok 900 MHz-es sávban való pontos helye, a frekvenciablokkok 

elhelyezkedése és határai az Árverés eredményeképpen, a Dokumentáció 4.3. pontja szerint 

lefolytatott blokkválasztási eljárást követően kerülnek véglegesen meghatározásra. 

Az Árverési eljárásnak a Dokumentáció 4.2.1. pontja szerinti első fordulójában (a továbbiakban: 

„A‖ frekvenciablokk első fordulóban történő megszerzése) kizárólag a Dokumentációban 

meghatározott feltételeknek megfelelő nem inkumbens mobilszolgáltató vehetett részt és 

adhatott be licitlapot. Az első fordulóban nyertes résztvevő az „A‖ frekvenciablokk mellett 

frekvenciahasználati jogosultságot szerezhetett a „D‖ és „E‖ duplex frekvenciablokkok egészére 

vagy részére is a Dokumentációban rögzített fix áron.  

Amennyiben az első fordulóban nyertes kihirdetésére nem került volna sor, a Dokumentáció 

4.2.2. pontja szerint az „A‖ frekvenciablokk az inkumbens mobilszolgáltatók részére kerülhetett 

volna értékesítésre („A‖ frekvenciablokk második fordulóban történő megszerzése).  

A „B‖ és „C‖ frekvenciablokkok frekvenciahasználati jogosultságának megszerzésére mind 

inkumbens, mind nem inkumbens szolgáltató is nyújthatott be jelentkezést önállóan vagy 

konzorciumként is. 

 

I .c) Előzmények –  a jelentkezések leírása  

Az Árverés jelentkezési határnapján 2011. december 8-án a Hatósághoz az alábbi személyek (a 

továbbiakban: Jelentkezők ) nyújtottak be a Dokumentáció 2.10. pontja szerinti jelentkezést (a 

továbbiakban: Jelentkezések ) az alábbi sorrendben: 

1. Telenor Magyarország Zrt. (ikt.szám: NY/34733-1/2011.) 

2. Konzorcium (ikt. szám: NY/34739-1/2011.) 

3. RCS&RDS S.A (Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 2, 

Sector 5., nyilvántartási szám: J40/12278/1994, ikt. szám: NY/34740-1/2011.) 

4. Vodafone Magyarország Zrt. (ikt. szám: NY/34775-1/2011.) 

5. Magyar Telekom Nyrt. (ikt. szám: NY/34776-1/2011.) 

6. Viettel Group (Ha Noi, Ba Dinh, Kim Ma, Giang Van Minh 01., nyilvántartási szám: 

0100109106, ikt. szám: NY/34811-1/2011.) 

A Jelentkezések benyújtásának napján, 2011. december 8-án az Ápszr. 15-16. §-ai értelmében – 

jelen határozat jogerőre emelkedéséig az Árverést javaslattevő szervként támogató – Árverési 

Bizottságot hozott létre a Hatóság. Az Ápszr 15. § (1) bekezdése értelmében az Árverési Bizottság 

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, az államháztartásért felelős miniszter, valamint az 

elektronikus hírközlésért felelős miniszter által delegált egy-egy főből, valamint az NMHH által 

kijelölt két főből tevődik össze. 

A Jelentkezések bontására az Árverési Bizottság, valamint közjegyző jelenlétében a 

Dokumentáció 3.17. pontja által előírt módon 2011. december 9. napján került sor. A 

Jelentkezések bontásának körülményeit és a kibontott Jelentkezések tartalmát (a benyújtott 

dokumentumok elnevezése, egyéb a benyújtott Jelentkezés vagy dokumentum 
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megjelenésére/formájára vonatkozó észrevétel) a 11061-0/Ü/1585/2011./4/O. ügyszámú 

közjegyzői okirat tanúsítja. 

A 2., 3. és 6. számú Jelentkező az „A‖ frekvenciablokk első fordulóban történő megszerzése 

céljából nyújtotta be Jelentkezését, az 1., 4., 5. számú Jelentkező inkumbens szolgáltatóként 

jelentkezett egyrészt az „A‖ frekvenciablokk második fordulóban történő megszerzése, illetve a 

„B‖ és „C‖ frekvenciablokkok megszerzése érdekében. 

 

I .d) Előzmények –  a részvételi  nyilvántartásba vétel  

A Hatóság a Dokumentáció 3.18. pontja értelmében a jelentkezési határidő lejártától számított 

tizenöt napon belül megvizsgálta, hogy a Jelentkezések megfeleltek-e az Ápszr. 9. §-ában és a 

Dokumentációban foglalt személyi (részvételi) és alaki érvényességi követelményeknek (a 

továbbiakban együtt: alaki érvényességi feltételek), másfelől tartalmilag vizsgálta az Árverésre 

jelentkezés során benyújtandó dokumentumokat abból a szempontból, hogy azok megfeleltek-e 

az Ápszr.-ben és a Dokumentációban előírt tartalmi feltételeknek (tartalmi érvényességi 

feltételek). 

i. A Hatóság az „A‖ frekvenciablokk első fordulójában Jelentkezést benyújtók közül az 

RCS&RDS S.A és a a Viettel Group tekintetében megállapította, hogy a Jelentkezés nem 

felel meg a Dokumentációban foglalt alaki érvényességi feltételeknek, ezért -részvételi 

nyilvántartásba vételüket a NY/34740-4/2011. számú illetve  NY/34811-4/2011. számú 

végzésében foglalt indokok alapján megtagadta. 

ii. A Hatóság a Konzorcium (NY/34739-4/2011. számú végzés) és a Vodafone 

Magyarország Zrt. (NY/34775-4/2011. számú végzés) tekintetében hiánypótlási 

felhívással élt, az érintett Jelentkezők a megjelölt hiányokat határidőben és megfelelően 

pótolták. A Konzorcium NY/37739-5/2011. szám alatt iktatva, 2011. december 27. 

napján, a Vodafone Magyarország Zrt. NY/34775-5/2011. szám alatt iktatva, 2011. 

december 21. napján nyújtotta be a hiánypótlást. 

iii. A Magyar Telekom Nyrt. és a Telenor Magyarország Zrt. Jelentkezéseiről megállapította, 

hogy azok alakilag érvényesek, ezért a Jelentkezéseket a Hatóság hiánypótlás 

kibocsátása nélkül nyilvántartásba vette.  

A Hatóság a fentiek alapján 2012. január 2. napjával részvételi nyilvántartásba (NY/22102-

63/2011. számú irat) vette az „A‖ frekvenciablokknak (opcionálisan: a „D‖, „E‖ blokkoknak) az 

árverés első fordulójában történő megszerzése tekintetében a Konzorciumot, valamint az „A‖ 

frekvenciablokknak az árverés második fordulójában történő megszerzése, valamint a „B‖, „C‖ 

frekvenciablokkok megszerzése tekintetében a Magyar Telekom Nyrt-t, a Telenor Magyarország 

Zrt-t, valamint a Vodafone Magyarország Zrt-t. 

 

I .e) Licitbontás  

A Hatóság ezt követően 2012. január 5. napján bontotta ki közjegyző, és az Árverési Bizottság 

jelenlétében az „A‖ frekvenciablokk első körben történő megszerzése érdekében a Konzorcium 

által benyújtott licitborítékokat. A bontáson történteket a 11061-0/Ü/20/2012./1/O. ügyszámú 

Közjegyzői Okirat, valamint a Hatóság NY/34739-8./2011. számú jegyzőkönyve rögzíti. 

A Hatóság megállapította, hogy a licitek megfelelnek a Dokumentáció 2.2 pontjában és a 

Dokumentáció 2. sz. mellékletében foglaltaknak, továbbá a mellékelt teljesítési biztosítékok 

megfelelnek a Dokumentáció 3.15 pontjában foglaltaknak, így a Konzorcium ajánlata érvényes, 

ezért a Hatóság a Konzorciumot nyilvánította az „A‖ frekvenciablokk és a „D‖, „E‖ 

frekvenciablokkok tekintetében az árverési eljárás nyertesévé. A Hatóság egyúttal döntött, hogy 

az „A‖ frekvenciablokk értékesítésének második fordulójára nem kerül sor, a további résztvevők 

„A‖ frekvenciablokk – második forduló megjelölésű borítékait nem bontja fel. A részvételi 

nyilvántartásba vett Jelentkezők fel nem bontott borítékait a Hatóság visszaadta, melyet a 

NY/34776-8/2011.; NY/34733-10/2011.; NY/34775-10/2011. számú jegyzőkönyvek 
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rögzítenek. A Viettel Group külön kérésére –a bankgarancia felszabadítása érdekében – a 

Jelentkezéshez csatolt borítékok tartalmát a Hatóság a Viettel Group jogi képviselője részére 

visszaadta. A borítékok felnyitását és tartalmának átadását a 11061-0/Ü/106/2012/1/0. 

ügyszámú közjegyzői okirat rögzíti. 

A „B‖ és „C‖ frekvenciablokkok megszerzése céljából a Magyar Telekom Nyrt., a Telenor 

Magyarország Zrt, valamint a Vodafone Magyarország Zrt. részéről benyújtott licitborítékok 

bontására 2012. január 6. napján közjegyző, és az Árverési Bizottság jelenlétében került sor. A 

bontáson történteket a 11061-0/Ü/33/2012./1/O. ügyszámú Közjegyzői Okirat, valamint a 

Magyar Telekom Nyrt. esetében a Hatóság NY/34776-6./2011. számú, a Telenor Magyarország 

Zrt. esetében a Hatóság NY/34733-6/2011. számú, a Vodafone Magyarország Zrt. esetében a 

Hatóság NY/34775-8/2011. számú jegyzőkönyve rögzíti. 

A licitek megismerését követően a Hatóság a Dokumentáció 4.2.3. pontjában foglaltak szerint a 

legmagasabb értéktől kezdve csökkenő számtani sorrendbe rendezte az inkumbens szolgáltatók 

„B‖, „C‖ frekvenciablokk – „A‖ frekvenciablokk nem nyertessége esetén megjelölésű 

borítékjaikban levő licitlapon megadott licitjeit. Az Árverésre bocsátott „B‖ frekvenciablokkoknak 

megfelelő darabszámú „B‖ frekvenciablokkra sorrendben az első öt legmagasabb licitet adó, 

továbbá a „C‖ frekvenciablokkra legmagasabb licitet adó vált jogosulttá a blokkválasztási 

szakaszban való részvételre. 

A Hatóság megállapította, hogy a benyújtott licitek érvényesek voltak, a blokkválasztási 

szakaszon mindhárom inkumbens szolgáltató részt vehetett a nyertes licitjük szerinti alábbi 

sorrendben. 

 "B" frekvenciablokk 

Résztvevő neve, l icit sorszáma  

 

Összeg [mFt]  

1. Vodafone „B1‖ 7 833,42 

2. Vodafone „B2‖ 7 833,42 

3. Magyar Telekom „B1‖ 5 461,74 

4. Magyar Telekom „B2‖ 5 461,74 

5. Telenor „B1‖ 4 051,03 

 

 "C" frekvenciablokk 

Résztvevő neve, l icit sorszáma  

 

Összeg [mFt]  

1. Telenor „C‖ 3 234,24 

 

I . f)  Blokkválasztás  

A blokkválasztási sorrend kialakításánál a Hatóság a Dokumentáció 4.3. pontja szerint eljárva a 

„C‖ frekvenciablokkra beadott licitet – az összehasonlíthatóság és az arányosság elvének való 

megfelelés érdekében – 1,25-os szorzóval számolva vette figyelembe, és e számítás 

eredményeképpen megállapított összeg szerint illesztette a „B‖, „C‖ frekvenciablokkok esetén 

kialakítandó blokkválasztási sorrendbe. E módon számolva a ―C‖ frekvenciablokk helyét a Telenor 

Magyarország Zrt. sorrendben hatodikként választhatta meg. 

A Hatóság ezt követően a Dokumentáció 4.2.5. pontja szerinti végzésben 2012. január 11. 

napján értesítette a licitálási szakaszban részt vevő(ke)t a jelen árverési eljárás tárgyát képező 

összes frekvenciablokkra vonatkozó licitálási szakasz eredményéről, és felhívta a „B‖ és „C‖ 

frekvenciablokkok nyerteseit a blokkválasztási szakaszban való részvételre a blokkválasztás 

helyének és idejének megjelölésével. (NY/34733-8/2011., NY/34739-9/2011., NY/34775-

9/2011., NY/34776-6/2011. számú végzések). 

A Hatóság 2012. január 16. napján tartotta a „B‖ és „C‖ frekvenciablokkok tekintetében a 

Dokumentáció 4.3. pontja szerinti blokkválasztást. A blokkválasztás eredményét a 11061-

0/Ü/62/2012./1/O. ügyszámú közjegyzői okirat tanúsítja. 
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A Vodafone Magyarország Zrt. képviselője első helyen választóként a 888,9-889,9/933,9-934,9 

MHz frekvenciasávot, második helyen választóként a 887,9-888,9/932,9-933,9 MHz 

frekvenciasávot választotta ki. 

A Magyar Telekom Nyrt. képviselője harmadik helyen választóként a 913,9-914,9/958,9-959,9 

MHz frekvenciasávot, negyedik helyen választóként a 886,9-887,9/931,9-932,9 MHz 

frekvenciasávot választotta ki. 

A Telenor Magyarország Zrt. képviselője ötödik helyen választóként a 885,9-886,9/930,9-931,9 

MHz frekvenciasávot, választotta ki hatodik helyen választóként a 885,1-885,9/930,1-930,9 

MHz frekvenciasávot választotta ki. 

 
II. 

 

A Hatóság fentiek alapján az Árverési eljárást eredményesnek nyilvánította, 
és az „A” frekvenciablokk valamint a „D”,  és  „E” frekvenciablokkok 
tekintetében az árverési eljárás nyertesévé a Konzorciumot, a „B” és „C” 
frekvenciablokk tekintetében pedig a Vodafone Magyarország Zrt -t , a 
Magyar Telekom Nyrt-t és a Telenor Magyarország Zrt -t az általuk választott 
frekvenciablokkok nyertesévé nyilvánította.  

 

A teljes árverési díj megfizetésére vonatkozó előírások a Dokumentáció 5.1. pontján alapulnak. 

Ennek a Dokumentációban történő szabályozására az Ápszr. 17. § (1) bekezdése ad 

felhatalmazást. 

Az új társaság alapítására, az elnyert frekvenciahasználati jogosultság időleges átruházására, 

továbbá jelen határozat rendelkező részének I.b) pontjában írt jogkövetkezmények a 

Konzorciummal illetve az új jogosulttal szemben való alkalmazhatóságára vonatkozó előírás a 

Dokumentáció 3.10 pontja alapján a 2.9.6. ponton alapul. 

A frekvenciakijelölés és rádióengedély megkérésére vonatkozó előírás az Eht. 55. §-a, a polgári 

frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet (a 

továbbiakban: Pfgr . ) 3. § (1) bekezdése, 12. §, és 13. §-ának rendelkezésein, valamint az Ápszr. 

22. §-án és a Dokumentáció 5.2 pontján alapul. 

A Hatóság az Ápszr. 21. § (6) bekezdésében, valamint annak b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján jelen határozatban – a Dokumentációval összhangban - rendelkezett a frekvenciakészlet 

használatának feltételeiről, így különösen a szolgáltatás megkezdésének a határidejéről. 

A frekvenciakijelölést követő összeférhetetlenségi szabályok a Dokumentáció 5.3. pontján 

alapulnak. 

A frekvenciahasználati jogosultság továbbhasznosíthatóságára vonatkozó feltételek a 

frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: FNFT ), és a frekvenciasávok felhasználási szabályainak 

megállapításáról szóló 7/2011. (X.6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: RAT ) 2. számú 

mellékletének 10.4. pontjának rendelkezésein, továbbá a Dokumentáció 5.5. pontján alapulnak. 

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 – ‖sávátrendezés‖), 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. 
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A jelentkezők az árverési eljáráson való nyertességük esetére - a Jelentkezésükben benyújtott 

nyilatkozatban - magukra nézve kötelezően elfogadták, hogy a hatékony spektrumhasználat 

elvének való megfelelés érdekében az árverési eljárás befejeztét követően tárgyalás, egyeztetés 

keretében két 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 sávátrendezés egyebekben a RAT 2. számú mellékletének 11. pontján és a Dokumentáció 

5.11. pontján alapul. 

A frekvenciahasználati jogosultság időtartama a RAT 2. számú mellékletének 10.3. pontján, 

valamint a Hirdetmény 2. pontjának utolsó bekezdésén, és a Dokumentáció 5.6 pontján alapul. 

Az új jogosult versenyhátrányát csökkentő szabályok a Dokumentáció 5.4 pontján, a 

kedvezményes frekvenciadíj-fizetési kötelezettségről szóló rendelkezés tekintetében továbbá a 

frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III.31.) NMHH rendelet 20. § (4) bekez-

désén alapulnak. 

A frekvenciahasználati jogosultságra vonatkozó határozat módosítására vonatkozó lehetőség az 

Eht. 84. § (8) bekezdésén és a Dokumentáció 5.7 pontjában foglaltakon alapul. 

Adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos kötelezettségek az Eht. 47. §-ában foglaltakkal 

összhangban a Dokumentáció 5.10 pontján alapulnak.  

A frekvenciahasználati jogosultság visszaadására vonatkozó rendelkezés az Eht. 55. § (9) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pfgr. 22. § (3) bekezdésén, továbbá a Dokumentáció 

5.12 pontján alapul. 

 

A Hatóság az Ápszr. 21  § (2) bekezdése adta mérlegelési jogkörben úgy döntött, hogy valamennyi 

frekvenciablokk tekintetében egybefoglalt határozatot hoz az alábbi indokok alapján. 

Az Árverésen elérhetővé tett frekvenciablokkok – kivéve az ‖A‖ frekvenciablokkot első körben 

megszerző által opciós vételi joggal, fix áron megszerezhető ‖D‖ és ‖E‖ frekvenciablokkok, 

illetve a PGSM sávba eső 1 db ‖B frekvenciablokk‖ – az egységes  – 10,8 MHz szélességű 

EGSM sáv  részét képezik. 

Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban a teljes EGSM sávot a Hatóság árverésre bocsátotta, a 

sáv későbbi felhasználása során jelen Árverés nyerteseinek egymásra tekintettel, egymással 

együttműködve kell eljárniuk az általuk elnyert frekvenciablokkok használatakor (pl. 

sávátrendezés, roaming biztosítása az új jogosult részére). 

Az ‖A‖, a 4 db‖B‖ és a ‖C‖ frekvenciablokkokra minden regisztrált Jelentkező (azok is, akiknek 

végül a Hatóság a részvételi nyilvántartásba vételét megtagadta) ajánlatot tehetett. 

Az eljárási szabályok értelmében a Hatóság a fel nem nyitott licitborítékok tartalmát nem 

ismerhette meg, azonban az ‖A‖ frekvenciablokk második körben való megszerzése 

érdekében mindhárom inkumbens nyújtott be licitborítékot, így az ‖A‖ frekvenciablokk 

kapcsán hozott – jelen határozatban foglalt – döntés az inkumbens mobilszolgáltatók jogait és 

kötelezettségeit is érinti. Az inkumbens szolgáltatók kötelezettségeit érintő kérdés az is, hogy 

az ‖A‖ frekvenciablokkot első körben megszerző új jogosult számára roaming szolgáltatást kell 

nyújtaniuk. 

Az ‖A‖ frekvenciablokk első körben való megszerzése céljából jelentkező mindkét, részvételi 

nyilvántartásba nem vett Jelentkező nyújtott be ‖B‖ és ‖C‖ frekvenciablokkok ‖A‖ 

frekvenciablokk nyertessége esetére megnevezésű licitborítékot, így az esetleges jogorvoslati 

kérelmeik fentiek értelmében szintén az összes többi Jelentkező jogát és kötelezettségét is 

érinthetik. 
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Ezen okokból kifolyólag a Hatóság a ‖B‖,‖C‖ frekvenciablokkok, illetve az ‖A‖ frekvenciablokk 

(és ‖D‖,‖E‖ opciós vételi joggal megszerzett blokkok) sorsáról nem két különálló döntést , 

hanem egybefoglalt döntést hozott. 

A Hatóság jelen határozatot az Ápszr. 21. § (5) bekezdése értelmében az eljárás valamennyi 

résztvevőjével (Jelentkezést benyújtóval) közli, valamint azt honlapján (www.nmhh.hu) közzéteszi. 

A Hatóság az Ápszr. 21. § (6) bekezdése alapján jelen határozatban rendelkezik a 

frekvenciakészlet használatának feltételeiről. 

Az ügyintézési határidő az Ápszr. 25. § (2) bekezdése alapján 150 nap, melyet a Hatóság 

ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal 

meghosszabbíthat. A hatóság a (2) bekezdésben foglalt határidő eltelte előtt az eljárás 

határidejét 30 nappal meghosszabbította, erről a Jelentkezőket értesítette, így az eljárási határidő 

leteltének napja: 2012. január 31. 

Az eljárási költségről a Hatóság – figyelemmel az alábbiakra – a Ket. 72. (1) bekezdés dd)-de) 

pontjai értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint rendelkezett. 

Az Ápszr. 2. § i) pontja, és 7. § -a értelmében az árverésen való részvétel érdekében a 

jelentkezőnek részvételi díjat kell fizetnie, melynek mértékének meghatározásakor az árverési 

eljárás lebonyolításához szükséges költségeket – beleértve a felkészüléshez szükséges 

költségeket is – figyelembe kell venni. A részvételi díj összegét és mértékét az Ápszr. 4. § (1) 

bekezdés e) pontja értelmében a Dokumentáció 3.14. pontja tartalmazza, ennek alapján minden 

jelentkezőnek 40 000 000 Ft + Áfa, azaz negyvenmillió forint + Áfa részvételi díjat kellett 

megfizetnie. 

A Dokumentáció – mely az Ápszr. 3. § (2) bekezdése értelmében az árverési eljárás részletes 

szabályait rögzíti – előírja 2.5. pontjában, hogy a Dokumentáció 25 000 Ft-os – azaz 

huszonötezer forint – fix díjon történő beszerzése is szükséges a jelentkezés benyújtásához. 

A Dokumentáció 2.9.1. d) pontja, valamint 2.10. és 3.19. b) pontja értelmében a jelentkezés 

érvényességének alaki feltétele volt a részvételi díj és a Dokumentáció beszerzési díjának a 

Hatóság Magyar Kincstár által vezetett 10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi 

számlájára határidőben történő átutalása. 

A Jelentkezők fenti fizetési kötelezettségüket a benyújtott jelentkezésekkel egyidejűleg igazolták, 

az összegek a Hatóság számlájára határidőben megérkeztek. 

A Ket. 153. § (2) bekezdés 5. és 15. pontja és 71. § (1), valamint 98. § (3) bekezdés j) pontja 

szerint az iratbetekintéssel kapcsolatban felmerült költségekről a Hatóság egy-egy Jelentkező 

vonatkozásában külön végzésben döntött. A Hatóság az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

mellékletének 4. pontja (másolat és kivonat illetéke) alapján és a közigazgatási hatósági eljárás 

irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen 

módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. 

(IX. 10.) Korm. rendelet alapján határozta meg a készített másolatok illetékét, valamint az 

anonimizálás díját. 

I I I .  

 

A határozatot a Hatóság az Eht. 43. § (2) bekezdése, az Ápszr. § 21. § (5) bekezdése, valamint a 

Dokumentáció 4.7. pontja alapján a honlapján közzéteszi. 

Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezni. A másodfokú eljárás ügyintézési határidejét az 

Eht. 31. § (1) bekezdése határozza meg. 

A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján és 98. § (1) 

bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. § (1) 

bekezdésén, a halasztó hatály a 101. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztése helyének 

meghatározása a 102. § (1) bekezdésén alapul.  
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A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes 

eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH 

rendelet 16. §-a határozza meg. A 18. § (2) bekezdése értelmében az ügyfél díjfizetési 

kötelezettségét a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 

számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással teljesítheti. Az átutalási megbízás közlemény 

rovatában az ügyfél nevét, adószámát és az eljárás tárgyát, csekken történő befizetés esetén az 

eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. 

Budapest, 2012. január 30. 
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