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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 26 GHz-es frekvenciasáv 
alapblokkjainak frekvenciahasználati jogosultsága 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. november 7. napján megjelent pályázati 
Hirdetménnyel (a továbbiakban: Hirdetmény) meghirdetett pályázati eljárás (a 
továbbiakban: Pályázat vagy jelen pályázati eljárás) kiírási dokumentációja (a 
továbbiakban: Dokumentáció), mely a Pályázat és az arra történő jelentkezés 
részletes szabályait tartalmazza. 
Az Ápszr. alapján lefolytatandó jelen pályázati eljárás a Kiíró hatáskörébe tartozó 
hivatalból indított hatósági eljárás, amelyre az Eht. és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) szabályai megfelelően alkalmazandók.  
Jelen Dokumentáció szabályait a pályázati eljárás során felmerült kérdésekben 
kötelezően alkalmazni kell. 
Jelen pályázati eljárásra és a nyertes résztvevőket terhelő, a Dokumentációban 
meghatározott kötelezettségekre, valamint a Kiíró egyes eljárásaira a mindenkor 
hatályos magyar joganyag kötelezően alkalmazandó. 
 
I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
1.1. Fogalom-meghatározások  
 
A jelen Dokumentációban használt fogalmakat az alábbi értelemben használjuk. 
Minden egyéb definíció tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezések 
alkalmazandók. 
 

a) 

 

„pályázati eljárás 
kezdete” 

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

b)  „nap” naptári nap 
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c)  
 
„alapblokk” 

az I. számú mellékletben, a CEPT T/R 13-02 Ajánlás B 
Mellékletének c) pontja szerint meghatározott 
országos kiterjedésű csatorna 

d)  
 
„felhasználói 
blokk” 

 
az alapblokkokból kialakított összefüggő alapblokk 
együttes  

e)  
 
„Ajánlat”  

 
a jelentkező által a Pályázatra való jelentkezés részeként 
benyújtott, a pályázott összes alapblokkra vonatkozó 
ajánlatot és a Dokumentációban előírt valamennyi 
kötelező tartalmi elemet magában foglaló ajánlattétel  

f)  
 
„megajánlott díj” 

 
a jelentkező által egy adott alapblokkra tett ajánlat, mely 
nem lehet alacsonyabb az adott alapblokk pályázati 
díjánál 

 
1.2. Kapcsolattartás, értesítések 
 
A jelentkező köteles megadni a Pályázatra való jelentkezés (a továbbiakban: 
Jelentkezés) során a pályázati 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 törvény 
vonatkozó szabályai alapján igényelheti az elektronikus kapcsolattartási formát. 
A kapcsolattartóval közöltek a jelentkező/részvevő, 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 a pályázati eljárás során a kapcsolattartó megjelölt magyarországi 
postacímére vagy a Ket. szerinti kézbesítési megbízott részére kézbesíti a pályázati 
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 
a pályázati eljárás során bármikor telefaxszámot megad, és erre vonatkozó 
nyilatkozatában kifejezetten hozzájárul a telefax útján történő kapcsolattartási 
formához. Amennyiben a telefaxon történő 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/résztvevő 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 történő kapcsolattartáshoz. Az e-mail útján tett közléshez semmilyen joghatás 
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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 a pályázati eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi 
nyilatkozatot, dokumentumot és a pályázati eljárással kapcsolatos egyéb iratot 
írásban, postai úton, személyes átadással vagy telefaxon kell eljuttatni a Kiíró 
hivatalos címére vagy telefax számára, kivéve, ha Dokumentáció vagy a 
Dokumentáció módosítása másképp nem rendelkezik vagy a Kiíró – az eljárási 
cselekmény, vagy a dokumentum jellegéből adódóan – kötelező kézbesítési módot 
nem határoz meg.  
A pályázati 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, a pályázati eljárás hatékonyságának növelése érdekében a 
nyilatkozatok, dokumentumok és egyéb iratok a postai közléssel vagy a személyes 
átadással 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 vagy személyes átadással tett közlés tartalma az irányadó.  
A pályázati eljárás során – amennyiben a Dokumentáció másként nem rendelkezik – 
a Kiíró részére a jelen pontban előírt módon megküldött bármilyen irat csak akkor 
tekinthető joghatályosan eljutatott dokumentumnak, ha a dokumentum a 
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 vagy 

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 
 
1.3. A pályázati eljárás tervezett menetrendje  
 
A Kiíró jelen pályázati eljárást az alábbi menetrend szerint tervezi lebonyolítani. Az 
időpontok csupán tájékoztatási jelleggel szerepelnek a Dokumentációban. 
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1. Hirdetmény és Dokumentáció közzététele: 2011. november 7. 
2. Konzultáció: 2011. december 1.  
3. Jelentkezési határidő: 2012. február 6. 14 óra 
4. A Jelentkezések bontása: 2012. február 7. 
5. Hiánypótlás: 2012. február 7. – február 14.  
6. Nyilvántartásba vétel: 2012. február 16.  
7. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés: 2012. február 16. – március 5. 
8. A pályázatok kiértékelése: 2012. március 7.  
9. A felhasználói blokkok kialakítása: 2012. március 9.  
10. A Pályázatot lezáró határozat meghozatala: 2012. március 14.  

 
II. ÖSSZEFOGLALÓ 
 
2.1. A Pályázat célja 
 
A jelen Pályázat tárgyában szereplő frekvenciasávok használati jogosultságának 
értékesítésével a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elő kívánja segíteni a 
szélessávú távközlési rendszerek bevezetését, amely a társadalomban a szélessávú 
digitális infokommunikációs technológiákhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférés 
esélyegyenlőségének alapjait teremti meg összhangban az Európai Digitális 
Menetrend céljaival. 
 
2.2. A Pályázat tárgya, alapvető pályázati feltételek 
 
A Pályázat tárgya a 26 GHz-es frekvenciasáv 26 darab alapblokkjából, a Pályázat 
eredménye alapján a Kiíró által kialakított felhasználói blokkok kizárólagos 
frekvenciahasználati jogosultságának megszerzése. 
A Pályázaton elnyerhető alapblokkok meghatározását a Dokumentációhoz 1. számú 
mellékletként csatolt Műszaki feltételek elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: 1. 
sz. melléklet) tartalmazza. 
  
1 darab alapblokk pályázati díja 75 000 000 Ft, azaz hetvenötmillió forint. 
A díj nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
 
Egy jelentkező legfeljebb 6 (hat) alapblokkra tehet ajánlatot és legfeljebb 6 
alapblokkból álló felhasználói blokk használati jogosultságát nyerheti el, azzal, hogy 
ha a jelentkező a 26 GHz-es frekvenciasávban jelen pályázati eljárást megelőző 
pályázati eljárásban már nyert alapblokkokat, akkor ezen alapblokkokat a Kiíró a 
megszerezhető alapblokk-maximumba beszámítja.  
Úgyszintén beszámítja a Kiíró a megszerezhető alapblokk-maximumba – azaz 
egybeszámítja – azon résztvevők ajánlatait, amelyekben ugyanaz a harmadik fél 
rendelkezik közvetlen vagy közvetett befolyásoló részesedéssel, illetve ugyanazon 
vállalkozás irányítása alatt állnak. 
A jelentkező 26 GHz-es frekvenciasávban fennálló frekvenciahasználati 
jogosultságát a Kiíró saját nyilvántartásában ellenőrzi, arra vonatkozóan a 
jelentkezőnek nem kell nyilatkozatot, igazolást benyújtani. 
A jelentkező jogosult a Jelentkezés körében olyan nyilatkozatot beadni, amelyben 
visszavonhatatlanul arról nyilatkozik, hogy kizárólag páros számú alapblokk 
vonatkozásában kíván frekvenciahasználati jogosultságot szerezni, és amennyiben 
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az adott résztvevő 3 alapblokk vonatkozásában szerezne jogosultságot, akkor 
„visszalép” a nyertességtől a 3. (legalacsonyabb pontszámmal rendelkező) alapblokk 
tekintetében, illetve ha 5 alapblokk vonatkozásában szerezne jogosultságot, akkor 
„visszalép” a nyertességtől az 5. (legalacsonyabb pontszámmal rendelkező) 
alapblokk tekintetében. 
Az így felszabaduló alapblokkot a Kiíró a Dokumentációban részletezett módszertan 
szerint felhasználja a beérkező ajánlatok kielégítésére.  
Ezen nyilatkozatát a résztvevő utólag, sem az eredmény ismeretében, sem azt 
megelőzően az eljárás során nem vonhatja vissza. 
 
A jelen pályázati eljárást érdemben lezáró döntésben csak azon résztvevő 
nyertessége állapítható meg, aki/amely legalább két alapblokk vonatkozásában 
jogosultságot szerez a jelen pályázati eljárás eredményeképpen, kivéve, ha a 
résztvevő a jelen pályázati eljárás megindításakor a 26 GHz-es frekvenciasávban 
már rendelkezik frekvenciahasználati jogosultsággal. 
 
2.3. A Pályázaton elnyert frekvencia felhasználhatósága 
 
A Pályázat nyerteseinek kizárólagos joguk nyílik arra, hogy az elnyert felhasználói 
blokk használatához szükséges hatósági engedélyek kiadása érdekében a Kiírónál 
eljárást kezdeményezzenek.  
A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett nyertes résztvevő – az egyéb 
jogszabályi feltételek teljesítése esetén – a frekvenciahasználatra vonatkozó 
engedélyek alapján, az abban foglaltaknak megfelelően, jogszerűen telepíthet és 
üzemeltethet pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetésekkel és/vagy pont-
többpont közötti digitális rádió-összekötetésekkel megvalósuló rádiótávközlési 
rendszereket. A felhasználói blokk hozzáférési rendszerek (végfelhasználói 
állomások közvetlen kiszolgálása), rádiórelé hálózatok továbbá a mobil hírközlés 
bázisállomásait kiszolgáló belső üzemviteli hálózat létesítésére és üzemeltetésére 
használható.  
A Pályázat tárgyát képező alapblokkok részletes leírását és használatának szabályait 
a jelen Dokumentáció, így különösen annak az 1 sz. melléklete, valamint a 
frekvenciahasználatra vonatkozó jogszabályok [különösen a frekvenciasávok nemzeti 
felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: FNFT), valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályainak 
megállapításáról szóló 7/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: RAT)] 
tartalmazzák. 
A Pályázat nyertesei az FNFT és a RAT, valamint a Dokumentáció 5.3 pont előírásai 
szerint jogosultak az elnyert felhasználói blokk másodlagos kereskedelem körében 
történő értékesítésére, továbbhasznosítására. 
 
2.4. A Hirdetmény közzététele 
 
A Kiíró az Ápszr. 5. § (1) bekezdése alapján a Hirdetményt hirdetőtábláján 
kifüggesztette és elektronikus úton, internetes honlapján közzétette. A közzététel 
időpontjának a Hirdetmény Kiíró honlapján történő közzétételének napja számít. 
 
2.5. A Dokumentáció beszerzése 
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A Dokumentáció nyomtatott formában a Hirdetmény közzététele napjától kezdődően 
a jelentkezési határidő lejártáig, a Dokumentáció díjának Kiíró részére történt 
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 „26 GHz frekvenciasávban 
pályázati Dokumentáció díja”. 
A Dokumentáció díja 25 000 Ft, azaz huszonötezer forint. 
A visszavonhatatlan átutalás megtörténtét a Dokumentáció átvétele alkalmával 
igazolni kell. 
A Dokumentáció átadásáról a Kiíró jegyzőkönyvet vesz fel. 
A jegyzőkönyv nem jelenti a 3.21. pont szerinti pályázati nyilvántartásba (a 
továbbiakban: pályázati nyilvántartás) vételt.  
 
A Dokumentáció a Kiíró honlapjáról elektronikus formában ingyenesen letölthető, 
azonban a Dokumentáció ilyen módon történő megszerzése (letöltése) nem jogosít 
fel a pályázati eljárásban jelentkezőként való részvételre, valamint a konzultáción 
való részvételre.  
 
2.6. Kérdésfeltevési lehetőség, konzultáció 
 
A Kiíró 2011. december 1. 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 jelentkezési határidő lejártát 
megelőző 10. napig írásbeli kérdésfeltevési lehetőséget biztosít.  
Az Ápszr. 8. § (4) bekezdése alapján az arra jogosultak a kérdéseiket 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. 
 
A konzultáción szóban, valamint az írásban feltett kérdésekre a Kiíró az Ápszr. 8. § 
(3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint válaszol. 
A Kiíró által kiadott, megküldött válaszok tájékoztató jellegűek, a Dokumentációval 
szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek a jelen pályázati 
eljárás és az annak során meghozott hatósági döntések tekintetében. 
 
2.7. A pályázati kiírás dokumentumainak módosítása 
 
A Kiíró az Ápszr. 6. §-a szerint jogosult módosítani a Hirdetményt és a 
Dokumentációt.  
A Hirdetmény és a Dokumentáció módosítása annak közzétételével lép hatályba. 
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2.8. Személyi (részvételi), összeférhetetlenségi, valamint alaki követelmények 
 
2.8.1. A pályázati 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 fennállását, 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 történő 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 Dokumentációban, valamint a megszerezhető 
frekvenciatartományra az FNFT-ben meghatározott feltételeknek megfelelnek, 

e) akik, amelyek a Jelentkezés során külön írásbeli dokumentumban akként 
nyilatkoztak, hogy a Dokumentációban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el. 

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. 
 
2.8.2. A pályázati eljárásban – önállóan vagy a 3.10 pont szerinti konzorcium 
tagjaként – csak azok a személyek vehetnek részt, akik/amelyek az alábbi 
összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelnek: 
a) A Pályázaton 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 
rendelkezik. 
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) A Pályázaton 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 
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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 pályázati eljárás 
szempontjából nem kell, hogy belföldi illetőségű tényleges tulajdonosa legyen, és 
bevételei többségét belföldről szerezze.  

c) A Pályázaton 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. 
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. 

Irányítással rendelkezik továbbá a vállalkozás azon vállalkozás (egyéb szervezet) 
felett, amelyet az általa irányított vállalkozás - vele együtt vagy önállóan - irányít 
vagy vállalkozások közösen irányítanak. 

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. 
 
2.8.3. A jelen pályázati eljárásban külföldi jelentkező csak abban az esetben vehet 
részt, ha nyilatkozatában feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Pályázaton való nyertessége esetén a pályázati 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 a pályázati eljárást lezáró érdemi, jogerős döntést követő 15 
napon belül a jelen pályázati 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 kizárólagos 
tulajdonában áll (a továbbiakban: irányított társaság). 
A Pályázaton nyertes résztvevő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az 
irányított társaság a pályázati eljárást érdemben lezáró döntésben és az azzal 
összefüggésben kiadott hatósági engedély(ek)ben, határozat(ok)ban foglaltakat 
teljesítse. 
Külföldi jelentkező a jelen pont szerinti feltétlen és visszavonhatatlan 
kötelezettségvállaló nyilatkozatában nyertessége esetére köteles elfogadni továbbá, 
hogy az elnyert frekvenciahasználati jogosultságból eredő valamennyi 
kötelezettségért, ide értve az alvállalkozók által teljesített kötelezettségeket is, 
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közigazgatási jogi és közigazgatási hatósági eljárásjogi szempontból 
egyetemlegesen felel az irányított társasággal, még abban az esetben is, ha a 
Pályázatot lezáró érdemi döntés, vagy az azzal összefüggésben kiadott hatósági 
engedélyek, határozatok akár a Pályázaton nyertes résztvevőt, akár az irányított 
társaságot az egyes kötelezettségeknél külön nem nevesítik kötelezettként.  
A pályázati eljárást lezáró érdemi döntés, valamint az azzal összefüggésben kiadott 
hatósági engedély(ek)ben, határozat(ok)ban foglaltak megszegése esetén a Kiíró az 
Eht.-ban foglalt jogkövetkezmények alkalmazása körében választhat, hogy az 
irányított társaságot, a Pályázaton nyertes résztvevőt, vagy mindkettőjüket vonja a 
hatósági jogalkalmazás (szankcióalkalmazás) körébe. A kiszabott szankciókért a 
Pályázaton nyertes résztvevő és az irányított társaság egyetemlegesen felelnek.  
 
2.8.4. A jelentkező/résztvevő személyében a Jelentkezés érvényességét érintő 
változtatás, változás, jogutódlás nem engedélyezett a pályázati eljárás alatt. 
 
2.8.5. A Pályázaton csak azok a személyek/szervezetek vehetnek részt, amelyek, 
illetve akik a Dokumentációt a Hirdetményben és a jelen Dokumentáció 2.5. 
pontjában meghatározott módon beszerezték és a részvételi díjat befizették, továbbá 
akik/amelyek a pályázati díj biztosítékát a Jelentkezés körében a Kiírónak 
benyújtották. 
 
2.8.6. A jelentkező a jelen Dokumentáció és az Ápszr. alapján benyújtandó 
dokumentumokat, nyilatkozatokat, iratokat a Dokumentációban meghatározott 
módon, formában köteles benyújtani. 
 
2.9. A Jelentkezés benyújtásának módja, helye és ideje 
 
A 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 Jelentkezés benyújtására kizárólag a jelentkező erre feljogosított képviselője 
jogosult. A képviseleti jogosultságot a jelentkező képviselője a Jelentkezés 
benyújtásakor köteles cégszerűen aláírt, a Jelentkezés benyújtása vonatkozásában 
kiállított feltételt nem támasztó meghatalmazással igazolni.  
A Jelentkezéshez csatolni kell a 2.8. 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:  
 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Központi Ügyfélfogadó Iroda 
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
hétfőtől csütörtökig 9-14 óráig, pénteken 9-12 óráig, legkésőbb 2012. február 6. 
napján nyújthatják be. 
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A Kiíró a Jelentkezés átvétele során az átvétel pontos időpontját rávezeti a zárt 
csomagra és egyúttal átvételi elismervényt állít ki, amelyre rávezeti az átvétel pontos 
időpontját, amelyet átad a jelentkező Jelentkezést benyújtó képviselőjének.  
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. A pályázati eljárás alapelvei 
 
A Kiíró a pályázati eljárás során a hatályos jogszabályok – különösen az Eht., a Ket. 
és az Ápszr. előírásai – szerint, 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 a pályázati eljárást 
úgy folytatja le, hogy az a lehető leggyorsabban, a jogszabályok által előírt határidők 
betartásával, eredményesen lebonyolítható legyen. 
A jelentkezők/résztvevők a jelen pályázati 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, a pályázati 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) a Pályázat 
szempontjából lényeges tényt elhallgatnak. A jelentkező/résztvevő felel a pályázati 
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 
 
A pályázati eljárás hivatalos nyelve a magyar. A Pályázat, valamint a Pályázattal 
kapcsolatos, a jelentkezők/résztvevők és a Kiíró között 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. A Pályázati kiírás dokumentumainak hierarchiája 
 
A Pályázati kiírás magában foglalja a Pályázati kiírás tárgyában közzétett 
Hirdetményt, a pályázati kiírás feltételeit és rendelkezéseit részletesen ismertető 
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jelen Dokumentációt (annak mellékleteivel együtt) és a Dokumentáció, valamint a 
Hirdetmény esetleges módosítását.  
Amennyiben a Pályázati kiírás részét képező dokumentumok között ellentmondás áll 
fenn, a dokumentumok irányadó sorrendje a következő: a Dokumentáció 
módosítása, jelen Dokumentáció, a Hirdetmény módosítása és a Hirdetmény.  
 
3.4. Törvény által védett titok 
 
A jelen pályázati eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés 
engedélyezésénél, a döntés közlése és nyilvános közzététele során - a Kiíró 
gondoskodik arról, hogy az Eht. 27. és 33. §-ában meghatározott, törvény által védett 
titok és a személyes adatok védelme biztosított legyen. 
 
A jelentkező/résztvevő a pályázati 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.  
 
A pályázati 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 történő minősítése 
esetén tekinthető üzleti titoknak. Nem minősül üzleti titoknak a Ptk. 81. §-ának (3) 
bekezdésében meghatározott adat. A pályázati 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 a 
pályázati eljárásra benyújtott Jelentkezésből a Pályázat lefolytatásához szükséges 
mértékben és körben információkat közöljön az eljárásban résztvevő más 
jelentkezővel/résztvevővel a szükségesség, arányosság, átláthatóság, objektivitás és 
megkülönböztetéstől mentesség elveinek figyelembe vételével 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. §-ában előírtakkal –, illetve az adatkezelésre vonatkozó egyéb 
jogszabályokkal összhangban kezeli. Ennek értelmében az üzleti titkoknak minősített 
adatokat, információkat, dokumentumokat – az üzleti titok védelmére vonatkozó 
szabályok figyelembe vételével – 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. 
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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 a Pályázat alapján 
a Jelentkezés elkészítésével, a Jelentkezések értékelésével összefüggő, valamint 
jogszabályban foglalt kötelezettségeik teljesítése céljából használhatják fel, továbbá 
hozhatják harmadik személy tudomására, amelynek során különös tekintettel kell 
lenni a Pályázat tisztaságára vonatkozó jelen, és a 3.1. és 3.6. pontokban foglalt 
szabályokra. 
 
A jelentkezők/résztvevők kötelesek alkalmazottaikat, munkatársaikat, megbízottaikat, 
teljesítési segédeiket és minden egyéb, a Pályázattal 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 a Pályázattal kapcsolatban eljuttatott minden egyéb, írásos 
formában benyújtott vagy elektronikus úton továbbított anyag, beadvány és 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 
figyelembe vételével – kiterjed a jelentkező/résztvevő által benyújtott Jelentkezésnek 
és egyéb beadványoknak a jelen pályázati eljárással összefüggő célból történő 
felhasználására, így különösen azok nyomtatott vagy elektronikus úton történő 
többszörözésére, a Kiíró által a Pályázatról készítendő munkaanyagokban való 
felhasználásra (beleértve az átdolgozást, a nyilvánossághoz közvetítést is). A Kiíró 
ezen felhasználási jogokat a jelentkező/résztvevő külön engedélye nélkül 
megbízottai vagy szakértői, valamint az ezek nevében eljáró szervek és személyek 
továbbá a jogszabályban feljogosított más személyek vagy szervek útján is 
korlátozástól mentesen gyakorolhatja.  
 
3.6. A jelentkező, valamint a résztvevő Pályázattal 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. 
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A jelentkező maga köteles a Dokumentáció, beleértve a mellékletben csatolt műszaki 
feltételek és specifikációk, formanyomtatványok részletes vizsgálatára és 
értelmezésére. A jelentkezőt/résztvevőt terheli annak kockázata, ha a vonatkozó 
jogszabályokban vagy a Dokumentációban meghatározott alaki vagy tartalmi 
követelmények nem teljesítése esetén a Kiíró a jelentkezőt nem veszi pályázati 
nyilvántartásba, vagy a Jelentkezés érvénytelenségét állapítja meg. 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 a Pályázat 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 esetben kerülhet sor, egyebekben a jelentkező/résztvevő a 
Pályázattal kapcsolatban felmerült költségei megtérítését a Pályázat 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 a Pályázat végeredményének, a Pályázat 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) a Pályázaton való részvétel feltételeire, illetve a Jelentkezés 
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 a Pályázat 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) jogerős hatósági vagy bírósági döntés alapján megállapítást nyer, 
hogy az adott frekvenciahasználati jogosultság elnyerésére a Tpvt. 11. §-a szerinti 
jogellenes megállapodás (kartell-megállapodás) alapján került sor, vagy (b) a 
Pályázat eredményes lezárását követően jogerős hatósági vagy bírósági döntés 
alapján megállapítást nyer, hogy a résztvevő olyan kartell-megállapodást kötött, 
amely a jelen Pályázaton való részvételét is befolyásolta, a Kiíró az eset 
körülményeinek mérlegelését követően a kartell-megállapodással érintett 
frekvenciahasználati jogosultságot visszavonhatja.  
 
3.7. Pályázati bizottság  
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A Kiíró mérlegelése alapján az Ápszr. 15. § (1) bekezdése szerint pályázati 
bizottságot jelen pályázati eljárásban nem hoz létre. 
 
3.8. A Pályázati feltételek betartásának felügyelete 
 
A jelentkező/résztvevő köteles a jelen Dokumentációban és a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt részvételi feltételeknek a pályázati eljárás teljes időtartama 
alatt – a Jelentkezése benyújtásától a pályázati eljárást lezáró határozat jogerőre 
emelkedéséig – megfelelni.  
A Kiíró folyamatosan ellenőrzi a pályázati eljárás során a Dokumentációban és a 
Hirdetményben előírtak (ideértve a részvételi feltételekre és a Pályázat tisztaságára 
vonatkozó szabályok) folyamatos megtartását. Amennyiben a Kiíró megállapítja, 
hogy valamely jelentkező/résztvevő a Dokumentációban, a Hirdetményben vagy az 
Ápszr.-ben előírtakat megsérti, a 3.9. pontban foglaltak szerint dönt az alkalmazandó 
jogkövetkezményekről. 
Amennyiben a jelentkező/résztvevő bármely oknál fogva, a pályázati eljárás 
időtartama alatt bármikor, nem felel meg a részvételi, vagy az összeférhetetlenségi 
feltételek bármelyikének, köteles a Kiírót e tényről haladéktalanul értesíteni. Ezen 
értesítés alapján vagy, ha más módon a Kiíró tudomására jut, hogy a résztvevő nem 
felel meg a pályázati eljárás során a jelen Dokumentációban, Hirdetményben, az 
Ápszr.-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt részvételi, összeférhetetlenségi 
feltételeknek, a Kiíró a 3.19. pont szerinti alaki érvénytelenség jogkövetkezményét 
alkalmazhatja.  
 
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 bírság kiszabása, vagy az eljárási biztosíték érvényesítése nem érinti a 
Kiíró más jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó jogosultságát, 
kötelezettségét.  
Eljárásjogi kötelezettség megsértésének minősül különösen, amennyiben a 
jelentkező/résztvevő a Jelentkezését a pályázati eljárás tartama alatt visszavonja, a 
pályázati eljárásban való részvételi szándékától eláll, vagy a 3.6. pont szerinti 
összejátszó magatartást tanúsít. 
Eljárási bírságot a Kiíró az arányosság és fokozatosság elveinek figyelembe 
vételével szabhat ki.  
 
Amennyiben a jelen pályázati 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  
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által a Kiírót megtévesztette és e magatartás a pályázati eljárás eredményét 
befolyásolja, vagy 
c) a jelentkező/résztvevő az Ajánlatát vagy valamely alapblokkra/alapblokkokra 
tett ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt úgy vonja vissza, hogy azáltal a 
jelentkező vagy a Jelentkezés nem felel meg a 2.2. – ide nem értve a páros 
alapblokkokra vonatkozó nyilatkozatot -, 2.8. pontban és az 1-2. sz. mellékletben 
foglalt követelményeknek  
a Kiíró jogosult a Jelentkezés tartalmi érvénytelensége jogkövetkezményét 
alkalmazni.  
 
A 2.2. pontban foglaltak szerinti páros alapblokkokra vonatkozó nyilatkozat megtétele 
nem minősül eljárásjogi kötelezettség megsértésének. 
Amennyiben az eljárási kötelezettség megszegése a jelen pont szerinti 
jogkövetkezményen túl közigazgatási anyagi jogszabályban megállapított bírságot, 
vagy szabálysértési, büntetőjogi vagy kártérítési felelősséget von maga után, a 
Dokumentáció, illetve az Ápszr. rendelkezései alapján alkalmazott jogkövetkezmény 
nem mentesíti a jelentkezőt/résztvevőt magatartásának egyéb jogkövetkezményei 
alól.  
 
3.10. Közös Jelentkezés (konzorcium)  
 
Közös Jelentkezés esetén a Dokumentációban foglaltak az alábbi pontban írt 
eltérésekkel alkalmazandók. 
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 és Közös Jelentkezést.  
Alakilag érvénytelen a Közös Jelentkezés, ha ahhoz az esetleges hiánypótlást 
követően sem csatolták a konzorciumi tagok által cégszerűen aláírt, a Jelentkezés 
benyújtásának napján érvényes és hatályos konzorciumi megállapodást. A Közös 
Jelentkezés tartalmilag érvénytelen, amennyiben a konzorciumi megállapodás nem 
felel meg valamennyi alábbi követelménynek: 
 

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

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

ca) a pályázati eljárást lezáró érdemi, jogerős döntést követő 10 napon belül a 
konzorciumi tagok kizárólagos tulajdonában álló, 2.8.3. pontban 
meghatározott szervezetet alapítanak, és a pályázati eljárást lezáró érdemi, 
jogerős döntést követő 15 napon belül a jelen pályázati eljárás alapján elnyert 
frekvenciahasználati jogosultságot e társaságra átruházzák a 
Dokumentációban, az Ápszr.-ben és a Pfgr.-ben meghatározott rendelkezések 
figyelembevételével, vagy tartalmazza egy, a Jelentkezés benyújtásakor 
érvényes, a konzorciumi tagok által aláírt, a 2.8.3., valamint a jelen pontban 
foglaltaknak megfelelő gazdasági társaság társasági szerződését, mely 
társasági szerződés alapján létrejövő szervezetre a konzorciumi tagok a 
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konzorcium nyertessége esetén a frekvenciahasználati jogosultságot a jelen 
pontban foglaltak szerint 15 napon belül átruházzák;    

cb) a konzorciumi tagok kötelesek a konzorciumi megállapodásban kijelölni egy 
konzorciumi tagot, amelyre a konzorcium a nyertessége esetén a pályázati 
eljárást lezáró érdemi, jogerős döntést követő 15 napon belül az elnyert 
frekvenciahasználati jogosultságot átruházza arra az időtartamra amíg -,ha 
2.8.3. 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 a c) pont szerinti 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 a pályázati eljárásban és 

- az ahhoz kapcsolódó esetleges további eljárásokban a Kiíró által a 
jelentkező/résztvevő, és a jelentkező/résztvevő által a Kiíró felé 
megteendő, 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; 

h) az eljárási biztosíték benyújtásáért és annak a Kiíró által történő 
érvényesítéséért a konzorciumi tagok egyetemlegesen felelnek és 

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

 
Közös Jelentkezés alaki vagy tartalmi érvénytelensége esetén a 3.19. és 3.20. 
pontokban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 
A Közös Jelentkezés érvényessége, hatályossága a Jelentkezés időpontjától kezdve 
harmadik személy és a Kiíró jóváhagyásától nem függhet. 
 
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 pályázati 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 
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a Dokumentáció 5.3. pontja szerinti továbbhasznosításnak, átruházásnak vagy 
másodlagos kereskedelemnek. 
A Közös Jelentkezés alakilag érvénytelen, amennyiben – a 3.23. pont szerinti 
hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőben – a Jelentkezés nem 
tartalmazza a jelen pontban írt valamennyi nyilatkozatot, dokumentumot.  
  
A Közös Jelentkezés esetén a konzorcium minden tagjának teljesítenie kell a 2.8.1., 
a 2.8.2. és a 2.8.4. pontban meghatározott feltételeket, továbbá értelemszerűen a 
konzorciumi tagoknak vagy a konzorciumnak együttesen be kell nyújtania a 2.8.6. 
pontban foglaltak szerinti dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat. A 
jelentkező konzorciumi tagoknak együttesen elegendő megfelelnie a 2.8.3. és a 
2.8.5. pontokban meghatározott feltételeknek. 
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.  
 
3.11. A Jelentkezés formai, alaki követelményei  
 
A benyújtandó Jelentkezés két fő egységből áll: 
(1) a részvételi jelentkezésből, valamint 
(2) az ajánlattételből (a továbbiakban: Ajánlat).  
 
A Jelentkezést tartalmazó boríték (csomag) ennek megfelelően 
(1) tartalmazza a Jelentkezés keretében csatolt, a 3.12. pontban meghatározott 
dokumentumokat, valamint 
(2) a Jelentkezés egészét tartalmazó borítékon belül elhelyezett külön lezárt 
borítékban tartalmazza az ajánlattétel keretében a 3.16. pontnak és a 2. sz. 
mellékletnek megfelelő dokumentumokat. Az Ajánlat elektronikus változatát az 
eredeti példányt tartalmazó borítékban (azon belül értelemszerűen az Ajánlatot 
tartalmazó borítékban) kell elhelyezni. 
 
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 

formátum 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 (a benyújtott dokumentumok eredeti példányát tartalmazó) 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 biztosítani kell a következőket: 
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- 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. 

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

- a Kiíró nevét és címét, valamint a 
- „JELENTKEZÉS – a 26 GHz sávban frekvenciahasználati jogosultság 

megszerzésére irányuló pályázati eljárásra” feliratot. 
A csomagoláson a fentiektől eltérő tartalmú egyéb felirat nem helyezhető el. 

Bármely eltérő felirat elhelyezése – a Jelentkező nevét és az arculatos 
megjelenítést kivéve – a Jelentkezés alaki érvénytelenségének megállapítását 
eredményezi. 

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

rögzíteni. 
 

g) A Jelentkezés lapjait folyamatos oldalsorszámozással kell ellátni és a jelentkező 
képviselőjének minden oldalt alá kell írni.  
Az elválasztó/felíró lapokat is oldalszámozással kell ellátni, amennyiben azon 
valamilyen tartalom szerepel. Az üres elválasztó/felíró lapokat nem kell 
oldalszámozni. 
A hivatalos iratokat, okiratokat nem kell külön oldalszámmal ellátni, hanem az irat 
előtt elhelyezett felíró lapon kell feltüntetni, hogy a következő irat hány oldalas. Az 
oldalszámmal el nem látott elválasztó/felíró lap vagy hivatalos okirat a soron 
következő oldalszámot foglalja. 

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

blokkokban kell szerepelniük a Jelentkezésben. 
 
i) 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. 

 
j)  A Jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. A külföldi hatóság által kiadott 

okiratot, igazolást vagy azok másolatát hiteles magyar nyelvű fordítással együtt 
kell csatolni. A fordításra vonatkozó szabályokat a 3.2. pont tartalmazza. 

 
3.12. A Jelentkezéshez benyújtandó, illetve benyújtható dokumentumok  
 
A jelentkezés érdekében a jelentkező az alábbi okiratokat köteles a 3.11. pontban 
szereplő formai követelmények betartása mellett benyújtani: 
 
a) A jelentkezőnek a Pályázaton való részvételére vonatkozó szándékát 

tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, amely 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. 



22 
 

 
b) A jelentkező – Közös Jelentkezés esetén minden konzorciumi tag - 

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 és a cégjegyzésre jogosult 
személyek 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 igazolványok másolati példányát; 
 
• egyéni vállalkozó/egyéni cég az alapító okiratot és a cégbejegyző végzés 
közjegyző által hitelesített másolatát. 
 

c) A jelentkező – Közös Jelentkezés esetén minden konzorciumi tag – 
tulajdonosi összetételt bemutató dokumentumokat, valamint az annak 
megállapításához szükséges dokumentumokat, hogy mely vállalkozások 
rendelkeznek a jelentkező vállalkozásában vagy a konzorciumi tagokban 
befolyásoló részesedéssel, valamint mely vállalkozással áll irányítási 
viszonyban, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a jelentkezővel szemben nem áll 
fenn a 2.8.2. pont szerinti összeférhetetlenségi ok. A jelentkező köteles 
csatolni a teljességi nyilatkozatot, melyben a jelentkező felelősséget vállal, 
hogy a 2.8.2. pont szerinti összeférhetetlenségi ok befolyásoló részesedés 
megállapításához szükséges minden dokumentumot és információt 
rendelkezésre bocsátott. 

 
d) A jelentkezőnek a pályázati eljárásban történő 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) Minden jelentkező – Közös Jelentkezés esetén minden konzorciumi tag – 

esetén a 2.8.1. pontok szerint igazolásokat, nyilatkozatokat:  
fa) nemleges adóigazolás, vagy köztartozásmentes adózói nyilvántartásra 
való utalás,  
fb) igazolás arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás hatálya alatt és nyilatkozat arról, hogy a jelentkező nem áll a szervezet 
megszüntetésére irányuló egyéb eljárás hatálya alatt.  

 
g) A 3.13. pont szerinti eljárási és a 3.15. pont szerinti teljesítési biztosítékot. 
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h) Közös Jelentkezés esetén a 3.10. pontban felsorolt dokumentumokat. 
 
i) A 3.16. pontban meghatározott dokumentumokat. 
 
j) Továbbá minden olyan iratot, dokumentumot, nyilatkozatot, amely jelen 

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

 
A jelentkező jogosult a 2.2. pontban foglaltaknak megfelelő tartalmú 
nyilatkozat benyújtására, amennyiben kizárólag páros számú alapblokk 
tekintetében kíván frekvenciahasználati jogosultságot szerezni, illetve jogosult 
a 3.16. e) pontja szerinti mellékletek, tartalmi elemek benyújtására. 

 
3.13. Eljárási biztosíték 
 
A jelentkező - Közös Jelentkezés esetén a 3.10. pont szerinti konzorcium - a jelen 
Dokumentációban foglalt kötelezettségei teljesítésének biztosítására köteles az 
Ápszr. vonatkozó rendelkezéseinek és a jelen pontnak megfelelő, 10 000 000 Ft, 
azaz tízmillió forint összegű, a Kiíró javára szóló visszavonhatatlan vagy kizárólag a 
Kiíró jóváhagyásával visszavonható eljárási biztosítékot a Jelentkezése részeként 
benyújtani.  
 
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 a teljes összegre megújítani és a megújított eljárási biztosíték 
igazolását 5 (öt) napon belül a Kiírónak benyújtani.  
Az eljárási biztosítéknak a jelen pályázati 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 azzal, hogy a jelentkező az eljárási biztosítékot kizárólag bankgarancia 
formájában nyújthatja be. 
 
3.14. A részvételi díj és megfizetésének feltételei 
 
A pályázati eljárásra jelentkezők 2 000 000 Ft (kétmillió forint) + ÁFA összegű 
részvételi díjat kötelesek megfizetni a Kiíró a Magyar Államkincstár által vezetett 
10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára történő visszavonhatatlan 
átutalással. Az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy „26 GHz 
frekvenciasávban pályázati részvételi díj”. 
Amennyiben a pályázati eljárás összességében, minden alapblokk tekintetében 
meghiúsul, a befizetett részvételi díjat a Kiíró visszafizeti, kivéve, ha a meghiúsulás 
oka a résztvevők érdekkörében merült fel.  
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3.15. Teljesítési biztosíték  
 
A jelentkező - Közös Jelentkezés esetén a 3.10. pont szerinti konzorcium - köteles az 
Ápszr. vonatkozó rendelkezéseinek és a jelen pontnak megfelelően az Ajánlatában 
meghatározott darabszámú alapblokkra megajánlott díjak összegével megegyező 
mértékű, a Kiíró javára szóló visszavonhatatlan vagy kizárólag a Kiíró 
jóváhagyásával visszavonható biztosítékként bankgaranciát vagy óvadékot (a 
továbbiakban: biztosíték) a Jelentkezése mellékleteként benyújtani.  
 
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. 
 
Biztosítékként olyan óvadék fogadható el, amely 
a) óvadékot a jelentkező ügyvédi letétbe helyezte és a letéti szerződésben az ügyvéd 
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. 
 
Az óvadéknak és a letéti szerződésnek értelemszerűen tartalmaznia kell a 
bankgaranciánál jelen pontban írt kötelező tartalmi elemeket. Az ügyvédi letéti 
szerződést megkötő ügyvéd nem állhat az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a 
továbbiakban: Ütv.) 12/A. § (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott kamarai 
tagság megszüntetésére irányuló eljárás alatt és tevékenysége nem szünetelhet az 
Ütv. 12/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 
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A biztosítéknak a jelen pályázati 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 teljes, valamint megfelelő összege azonnal lehívható, amennyiben a 
pályázati eljárás nyertese a teljes pályázati díj megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségét nem vagy csak részben teljesíti.  
 
A biztosítékra egyebekben az Ápszr. 18. §-a irányadó.  
 
3.16. Az Ajánlat tartalmi követelményei 
 
A jelentkezők kötelesek az Ajánlatukat az alábbi tartalmi tagolás betartásával 
elkészíteni: 
a) összefoglaló; 
b) a jelentkező bemutatása; 
c) a jelentkező által megpályázott felhasználói blokkra a 4.2.1. pont szerint irányadó, 
az ajánlat értékelését lehetővé tevő tartalom (üzleti terve és háttere); 
d) a megpályázott alapblokkokra megajánlott díj blokkonként a 2. sz. mellékletben 
meghatározottak szerint; 
e) a jelentkező saját belátása szerinti további tartalmi elemek, mellékletek, így pl. a 
2.2. pontban meghatározott páros számú alapblokkra vonatkozó nyilatkozat. 
 
3.17. A pályázati Jelentkezések bontása 
 
A Jelentkezések bontásának időpontja: 2012. február 7. 10 óra.  
Helye: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  

1133 Budapest, Visegrádi u. 106., tárgyaló. 
 
A Jelentkezéseket a Kiíró közjegyző jelenlétében bontja fel. A Jelentkezések 
bontásánál jelen lehetnek a jelentkezők képviselői (jelentkezőnként legfeljebb négy 
személy). A Jelentkezések bontásáról a Kiíró jegyzőkönyvet készít, melynek másolati 
példányát minden jelentkezőnek megküld. 
 
3.18. A Jelentkezés vizsgálata és érvényessége  
 
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 alaki érvényesség vizsgálata során a Kiíró a Jelentkezést formai, alaki 
szempontból megvizsgálja a tekintetben, hogy tartalmazza-e a 3.12. pontban felsorolt 
dokumentumokat, okiratokat, nyilatkozatokat, valamint azok benyújtásának módja, 
formája megfelel-e a Dokumentációban előírt követelményeknek. 
A Kiíró emellett vizsgálja, hogy a benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező 
megfelel-e az Ápszr. és a Dokumentáció szerinti alanyi, részvételi, 
összeférhetetlenségi feltételeknek, követelményeknek.  
A Kiíró az alakilag érvényes Jelentkezést benyújtó jelentkezőket a 3.21. pont szerint 
pályázati nyilvántartásba veszi. 
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A pályázati nyilvántartásba vételt követően a tartalmi érvényesség vizsgálata során a 
Kiíró tartalmilag vizsgálja a Jelentkezés körében benyújtott dokumentumokat abból a 
szempontból, hogy azok megfelelnek-e az Ápszr.-ben és a Dokumentációban előírt 
tartalmi feltételeknek. 
 
3.19. Alaki érvénytelenség 
 
Alakilag érvénytelen a Jelentkezés, ha nem a Dokumentációban meghatározott 
határidőben, helyen, példányszámban, formában és módon került benyújtásra vagy a 
jelentkező nem vagy nem megfelelően nyújtott be minden, a Dokumentáció és az 
Ápszr. alapján kötelezően benyújtandó dokumentumot, nyilatkozatot, okiratot, 
valamint abban az esetben, ha a jelentkező nem felel meg a Dokumentáció 2.8.1.és 
2.8.2. pontjaiban meghatározott személyi (részvételi), összeférhetetlenségi 
feltételeknek. 
 
Nincs helye hiánypótlásnak, amennyiben a jelentkező nem a Dokumentációban 
meghatározott határidőben, vagy helyen, vagy nem a jelentkező 2.9. pontban 
meghatározott, az ott írt meghatalmazással rendelkező képviselője útján nyújtotta be 
a Jelentkezését, illetve abban az esetben, ha a jelentkező nem felel meg a személyi 
(részvételi), összeférhetetlenségi feltételeknek, valamint, ha a Jelentkezés nem felel 
meg a 3.11. d), e), f), g), i) pontban foglaltaknak. 
 
Abban az esetben, ha a Jelentkezés – a 3.23. pont szerinti hiánypótlási felhívás 
teljesítésére nyitva álló határidő elteltét követően is – alakilag érvénytelen, a Kiíró a 
jelentkező pályázati nyilvántartásba vételét végzéssel megtagadja. 
 
Amennyiben a Kiíró az alaki érvénytelenségi okot a pályázati nyilvántartásba vételt 
követően észleli és a résztvevő az érvénytelenségi okot a 3.23. pont szerinti 
hiánypótlási felhívás teljesítésére nyitva álló határidőben nem szüntette meg, az alaki 
érvénytelenséget külön végzéssel nem állapítja meg, a Jelentkezés érvénytelenségét 
az eljárást lezáró döntésébe foglalja. 
 
3.20. Tartalmi érvénytelenség 
 
A Jelentkezés tartalmi érvényességének vizsgálatakor a Kiíró a résztvevők 
Jelentkezését összességében és az egyes pályázati elemek tekintetében is értékeli 
és vizsgálja annak megalapozottságát. 
 
A Kiíró megvizsgálja a résztvevők Jelentkezését tartalmi szempontból, így különösen 
a tekintetben, hogy a Jelentkezés körében kötelezően megteendő vállalások 
megfelelnek-e a Dokumentációban írt szempontoknak, azokhoz a résztvevők nem 
fűztek-e a Dokumentációban foglaltakkal ellentétes feltételeket, korlátozásokat, az 
ajánlati lap és a teljesítési biztosíték a Dokumentációban és az Ápszr.-ben foglalt 
tartalmi előírásoknak megfelelően kerültek-e benyújtásra. A tartalmi vizsgálat 
körében a Kiíró így különösen megvizsgálja, hogy az ajánlati lap megfelelően került-e 
kitöltésre (a megajánlott díj körében a pályázati díjjal megegyező vagy azt 
meghaladó összeg került-e meghatározásra, az ajánlattétel megfelel-e a 2.2. 
pontban, valamint a 2. sz. mellékletben foglaltaknak stb.), illetve, hogy a teljesítési és 
eljárási biztosíték a Dokumentáció és az Ápszr. előírásainak megfelel-e. 
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A Jelentkezés tartalmilag érvénytelen az Ápszr. 27. § (5) bekezdése szerinti 
esetekben. 
 
Ha a Jelentkezés tartalmilag hiányos, nem megfelelő, a Kiíró hiánypótlásra szólítja fel 
a jelentkezőt a 3.23. pontban foglaltak szerint. Amennyiben a Jelentkezés a 3.23. 
pont szerinti hiánypótlást követően sem felel meg a tartalmi feltételeknek, a Kiíró a 
Jelentkezés tartalmi érvénytelenségét külön végzésben nem állapítja meg, a 
Jelentkezés tartalmi érvénytelenségét az eljárást lezáró döntésbe foglalja.  
 
3.21. Résztvevőként való nyilvántartásba vétel 
 
A Kiíró az alakilag érvényes Jelentkezést benyújtó jelentkezőket pályázati 
nyilvántartásba veszi. 
A pályázati nyilvántartásba vételről a Kiíró a résztvevővé vált jelentkezőket értesíti és 
a pályázati nyilvántartásba vett résztvevők listáját a honlapján közzéteszi. A pályázati 
nyilvántartásban szereplő adatok közül a résztvevők neve, valamint az 
azonosításukra szolgáló adatok nyilvánosak. 
 
3.22. Felvilágosítás-kérés  
 
Ha a pályázati Ajánlat nem egyértelmű, a Kiíró a résztvevőtől az esélyegyenlőség 
elvének sérelme nélkül az Ápszr. szabályai szerint felvilágosítást kérhet. A 
felvilágosítás-kérés teljesítésére a kézbesítéstől számított tizenöt nap áll a pályázó 
rendelkezésére.  
A felvilágosítás megadása nem eredményezheti az ajánlatban megfogalmazott 
pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csak azok értelmezését 
szolgálhatja. 
A Kiíró a résztvevő által szolgáltatott felvilágosítás tartalmához nincs kötve, 
szabadon mérlegeli, hogy a felvilágosítás-kérésre adott választ a döntéshozatal 
során figyelembe veszi-e. Amennyiben a résztvevő nem tesz eleget a felvilágosítás-
kérésben foglaltaknak, a Kiíró a résztvevő által benyújtott, rendelkezésére álló 
nyilatkozatok, dokumentumok alapján végzi el a Jelentkezés értékelését. 
 
3.23. Hiánypótlás  
 
A Kiíró a jelentkezőt/résztvevőt a hiánypótlási felhívás kézbesítésétől számított 
legalább 5 (öt) napos határidő tűzése mellett hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási 
felhívásban foglaltak teljesítésére a Kiíró 5 napnál hosszabb – de az Ápszr. 10. § (5) 
bekezdésével összhangban legfeljebb 15 (tizenöt) napos – határidőt abban az 
esetben határozhat meg, ha terjedelmi okból vagy a kért hiánypótlással kapcsolatos 
adat, igazolás, nyilatkozat beszerzéséhez szükséges időtartam miatt a hiánypótlási 
felhívásban foglaltak teljesítése nyilvánvalóan nem lehetséges öt nap alatt. 
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.  
A pályázati eljárás alaki, tartalmi érvényességi feltételek tekintetében hiánypótlásnak 
van helye, kivéve, ha a Dokumentáció ettől eltérően rendelkezik. 
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Ugyanazon hiányosság miatt ugyanazon jelentkező/résztvevő esetén a pályázati 
eljárás során egy alkalommal van helye hiánypótlásnak. 
 
3.24. Ajánlati kötöttség 
 
Az ajánlati kötöttség a Jelentkezés benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát 
követő 90 (kilencven) napig – vagy az alábbiak szerint meghosszabbított időtartamig 
– áll fenn. A résztvevő az ajánlati kötöttséget ennél rövidebb időtartamban nem 
határozhatja meg.  
A résztvevő a Kiíró indokolt felhívása esetén köteles ajánlati kötöttségének 
időtartamát újabb 60 (hatvan) nappal meghosszabbítani. Az ajánlati kötöttség 
meghosszabbítása esetén a résztvevő nem jogosult az ajánlati kötöttség 
meghosszabbítását feltételekhez kötni és az ajánlati kötöttség meghosszabbításáról 
rendelkező nyilatkozatában Ajánlatát módosítani. 
A résztvevő az Ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt nem módosíthatja - a 
hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítése kivételével - és nem vonhatja vissza. 
Amennyiben a résztvevő valamely alapblokkra/alapblokkokra tett ajánlatát az ajánlati 
kötöttség időtartama alatt visszavonja, a Kiíró jogosult a 3.9. pont szerinti eljárási 
bírságot kiszabni és a 3.9. c) pontban foglalt esetben a Jelentkezés tartalmi 
érvénytelensége jogkövetkezményét alkalmazni. Amennyiben a résztvevő valamely 
alapblokkra/alapblokkokra tett ajánlatát vagy a teljes Ajánlatát az ajánlati kötöttség 
tartama alatt visszavonja, a Kiíró az értékelésre irányadó szabályok szerint elvégzi az 
Ajánlatok újraértékelését, amely során úgy jár el, mintha az adott alapblokk(ok)ra a 
résztvevő nem adott volna be érvényes ajánlatot. 
 
IV. A PÁLYÁZATI SZAKASZ LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE 
 
4.1. A Pályázat lebonyolítása és szakaszai  
 
A jelen pályázati eljárást lezáró döntést a Hirdetmény közzétételét követő 60. és 150. 
nap között kell meghoznia a Kiírónak, mely határidőt egy alkalommal legfeljebb 
harminc nappal meghosszabbíthatja. 
A Kiíró elsőként értékeli az egyes alapblokkokra adott ajánlatokat, majd ezt követően 
kialakítja a felhasználói blokkokat és megállapítja a Pályázat eredményét. 
 
4.2. Az Ajánlatok értékelése 
 
A Kiíró a pályázatok értékelése során az egyes alapblokkra adott Ajánlatok 
pontozásával megállapítja az Ajánlatok sorrendjét. Az egyes alapblokkra adott 
ajánlatokra a Kiíró az értékeléskor külön-külön határoz meg pontszámot. Az 
értékelés során a Kiíró a 4.2.1. pontban meghatározott értékelési szempontoknak 
való megfelelést vizsgálja, amely során pontozásos módszerrel a 4.2.1. pontban 
meghatározott súlyozás és elvek szerint határozza meg az alapblokkra tett ajánlatok 
egymáshoz viszonyított rangsorát az értékelés során adott pontszámok összege 
alapján.  
 
4.2.1. Értékelési szempontok és súlyozás 
 
A Kiíró az Ajánlatok értékelésénél az alábbi értékelési szempontokat mérlegeli, és a 
mérlegelése alapján, az alábbiakban rögzített elvek mentén, az alábbi 
pontszámmaximumon belül pontoz: 
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a) a résztvevő által az adott alapblokkra ajánlott pályázati díj  maximum 50 pont; 
b) a résztvevő üzleti terve és háttere maximum 10 pont. 
c) Sávméret-tényező maximum 40 pont. 
 
A pályázati díjra tett Ajánlat-részt – a) értékelési szempont – értékelése esetében a 
Kiíró az Ajánlatokat az ajánlott díj értéke alapján rangsorolja, és a legmagasabb díjú 
ajánlatra az ezen értékelési szempontra az a) pontban megállapított maximális 
pontszámot adja. A többi Ajánlat pontszámát úgy állapítja meg, hogy az adott 
ajánlatot a legmagasabb díjú ajánlat százalékában határozza meg, majd az így 
kapott százalékot az adható legmagasabb pontszámmal beszorozza és az 
eredményt két tizedes jegyre kerekíti.  

A b) értékelési szempont esetében a Kiíró a résztvevő által benyújtott üzleti tervet 
értékeli. Mivel minden résztvevő csak egy üzleti tervet nyújthat be, amely vonatkozik 
az összes megpályázott alapblokkra, a Kiíró a b) értékelési szempontra megállapított 
pontszámot veszi figyelembe az adott résztvevő valamennyi alapblokkra vonatkozó 
ajánlatának pontozásakor.  

Kiíró - az értékelési szempontra b) pontban meghatározott ponthatáron belül - az 
Ajánlatokat összehasonlítva, de egyenként érdemi mérlegelést követően pontozza.  

A Kiíró által a résztvevő üzleti terve és háttere kapcsán értékelt tényezők: 

(i) Stratégiai jövőkép körében a Kiíró értékeli, hogy milyen módon segíti elő az 
elnyert blokk használata a résztvevő által nyújtott vagy nyújtani tervezett 
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását – beleértve az esetlegesen 
bevezetendő innovatív szolgáltatások újszerűségét is. 

(ii) A résztvevő szakmai háttere körében a Kiíró értékeli a résztvevő 
infokommunikációs szektorban szerzett elektronikus hírközlési és egyéb 
magyar, illetve nemzetközi infokommunikációs tapasztalatát. 

A résztvevő üzleti tervének és hátterének értékelése nem függ a megpályázott 
alapblokkok számától.  

A c) értékelési szempont esetében a Kiíró aszerint pontozza az egyes 
alapblokkokra érkező Ajánlatot, hogy annak elnyerése esetén hány alapblokk 
tekintetében szerezne jogosultságot a résztvevő a 26 GHz-es tartományon belül. 
Az adott résztvevőnek azok a legmagasabb ajánlati díjai, amelyek az első két 
alapblokkhoz való hozzájutáshoz segítenék, a maximális 40 pontot kapják. A 
további két alapblokk (3. és 4. alapblokk) megajánlott díja 20 - 20 pontot kap, végül 
az 5. és 6. alapblokkok jogosultságának megszerzésére irányuló Ajánlatok ebben 
az értékelési szempontban 0 pontot kapnak. A c) értékelési szempont 
pontozásakor az egyes alapblokkokra egy résztvevőtől érkezett Ajánlatokat az 
ajánlati díj alapján kell sorban pontozni a legmagasabb díjajánlattól indulva. Azonos 
díjat tartalmazó ajánlatok esetén a Kiíró az ajánlati lapon alacsonyabb sorszámmal 
szereplő ajánlatokat sorolja előre. Amennyiben egy résztvevő már rendelkezik 
frekvenciahasználati jogosultsággal a 26 GHz tartományban, a Kiíró a c) pont 
szerinti értékeléskor azokat is figyelembe veszi.  
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A Kiíró az a)-c) értékelési szempontok alapján megállapított pontszámokat összegzi 
mindegyik alapblokkra vonatkozó ajánlatnál, majd az összesített pontszámok alapján 
az alapblokkra tett ajánlatokat rangsorolja. Azonos pontszám esetén a Kiíró a 
rangsort nyilvános, közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsolás útján állapítja meg, ha 
az azonos ajánlatok rangsorolása a felhasználói blokk kialakításához szükséges. 
Amennyiben sorsolás lefolytatása szükséges, arról a Kiíró a sorsolást legalább 5 (öt) 
nappal megelőzően értesíti az érintett résztvevőket. 

4.3. Felhasználói blokkok kialakítása és elhelyezése 
 
Kiíró az értékelés eredményeként megállapított alapblokkonkénti rangsor, az 
Ajánlatok sorrendje alapján meghatározott, a résztvevő által elnyert alapblokkok 
számának megfelelő felhasználói blokkot alakít ki, figyelemmel az alapblokkok 
minimális számára és az alapblokk-maximumra vonatkozó 2.2. pont szerinti 
előírásokra. 
 
A felhasználói blokkok elhelyezésének szabályait az 1. sz. melléklet 1. pontja 
tartalmazza 
 
4.4. A Pályázat eredményessé nyilvánítása, a nyertesek megállapítása 
 
A pályázati eljárást lezáró határozatában a Kiíró a Pályázatot eredményesnek 
nyilvánítja, amennyiben legalább egy felhasználói blokk tekintetében sor kerül a 
nyertes megállapítására. 
A Kiíró valamennyi, a jelen pályázati eljárás tárgyát képező alapblokk, illetve minden 
benyújtott Jelentkezés tekintetében egybefoglalt határozatot hoz. 
A Kiíró az Ápszr., az Eht. és a Ket. szabályainak megfelelően a felhasználói blokkok 
kialakításának eredménye szerint megállapítja a Pályázat nyerteseit. 
 
Csak olyan résztvevő nyilvánítható nyertessé, amely a résztvevőként történt 
pályázati nyilvántartásba vételétől kezdve folyamatosan megfelelt a 
Dokumentációban és az Ápszr.-ben meghatározott feltételeknek.  
 
Az eljárást lezáró döntését a Kiíró az eljárás valamennyi résztvevőjével közli, 
valamint a honlapján közzéteszi. 
 
A Pályázat eredményét tartalmazó döntés elleni fellebbezésre az Eht. és a Ket. 
rendelkezései az irányadók.  
 
A frekvenciahasználati jogosultság megszerzésére az Ápszr. 22. §-ában, valamint a 
Dokumentációban foglalt rendelkezések alkalmazandók. 
 
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 
lefolytatása szükséges és a Bizottság az összefonódást a közös piaccal 
összeegyeztethetetlennek nyilvánítja vagy a GVH az összefonódás iránti 
engedélyezési kérelmet elutasítja, a Kiíró a pályázati eljárást lezáró érdemi döntését 
anyagi jogi alapon határozatával módosítja úgy, hogy a konzorcium által korábban 
elnyert felhasználói blokk alapblokkjai tekintetében nem állapít meg nyertest. 
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4.5. A Pályázat eredménytelenné nyilvánítása  
 
Amennyiben valamennyi benyújtott Jelentkezés alaki vagy tartalmi szempontból 
érvénytelen, a Kiíró határozatban megállapítja a Pályázat eredménytelenségét. 
 
A Pályázat eredménytelenségét megállapító döntését a Kiíró az eljárás valamennyi 
résztvevőjével közli, valamint a honlapján közzéteszi. 
 
A Pályázat eredménytelenségét megállapító döntés ellen az Eht. és a Ket. alapján 
lehet fellebbezni. 
 
A jelen pályázati eljárás eredménytelensége esetén a Kiíró jogosult – akár 
változatlan, akár módosított feltételekkel történő – új eljárás megindításáról dönteni 
az értékesíteni kívánt frekvenciakészlet vagy annak egyes elemei tárgyában. 
 
4.6. A pályázati eljárás megszüntetése  
 
A Kiíró az Ápszr. 20. § (1) bekezdésében foglalt esetekben végzéssel megszünteti az 
eljárást. 
A Kiíró eljárást megszüntető végzését a Hirdetménnyel azonos helyen és módon 
közzéteszi. 
 
V. A FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉVEL JÁRÓ 
KÖTELEZETTSÉGEK 
 
A pályázati eljárást érdemben lezáró határozatban foglaltak teljes körű betartását és 
teljesítését a Kiíró hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi. 
A jogosult a frekvenciahasználati jogosultság megszerzése feltételeinek a 
jogosultság teljes időtartama alatt köteles megfelelni, amennyiben valamely feltételt 
nem teljesíti, az Eht.-ban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazható. 
 
A frekvenciahasználati jogosultságot megszerző nyertes résztvevőt a 
frekvenciahasználathoz rendelt általános kötelezettségek körén kívül a Pályázathoz 
kapcsolódó, a Dokumentációban foglaltakon kívüli egyéb kötelezettség nem terhel.  
 
5.1. A teljes pályázati díj megfizetésének feltételei 
 
A jelen pályázati eljárás nyertese köteles a teljes pályázati díjat az alábbiak szerint 
megfizetni.  
A pályázati eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedését követő 15 (tizenöt) napon 
belül a nyertes résztvevő köteles az elnyert felhasználói blokk valamennyi 
alapblokkja vonatkozásában a nyertes ajánlati díjainak megfelelő összeget és ezen 
összeg általános forgalmi adóját egy összegben, mint teljes pályázati díjat a Kiíró 
számlájára megfizetni. 
A teljes pályázati díj összegét a Kiíró a Magyar Államkincstár által vezetett 
10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára átutalással kell megfizetni, 
az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a „26 GHz frekvenciasávban teljes 
pályázati díj” megjelölést. 
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Fizetési késedelem esetén a Kiíró jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
felszámítására, illetőleg egyszeri fizetési felszólítást követően, a fizetési 
felszólításban foglalt teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően igényének a 
résztvevő által a 3.15. pont szerint átadott teljesítési biztosíték terhére történő 
kielégítésre és jogosult eljárási bírságot kiszabni 
 
5.2. Frekvenciakijelölés, rádióengedély, berendezés forgalomba hozatal 
 
A frekvenciahasználati jogosultság elnyerése után az elnyert felhasználói blokk 
jogszerű használatba vételéhez a nyertesnek rendelkeznie kell az Eht. és a Pfgr. 
alapján a Kiírótól az alábbi hatósági engedélyekkel:  
 

a) frekvenciakijelölési határozat pont-pont közötti, állandó telephelyű digitális 
rádió összeköttetések, illetve digitális pont-többpont rendszerek telepítésére a 
frekvenciahasználati jogosultságot rögzítő határozat szerinti frekvenciasávra 
(felhasználói blokkra), ellátandó területre; használati időtartamra, valamint 
b) keret rádióengedély az üzembe helyezendő állomásokra, amely 
tartalmazza a hálózat üzemeltetésének általános feltételeit, az egyes 
állomások konkrét paraméterei nélkül. 

 
Amennyiben a Közös Jelentkezést benyújtó konzorcium vagy nem magyar résztvevő 
vált a Pályázat nyertesévé, akkor a frekvenciahasználathoz szükséges engedélyek 
kiadása iránti kérelmet a konzorciumi tagok által a 3.10. pontban foglaltak szerint, a 
nem magyar jelentkező esetén pedig a 2.8.3. pontban meghatározottak szerint 
létrehozott gazdasági társaság nyújthat be.  
A Pályázat nyertese az általa elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági 
engedélyek kiadása érdekében a 4.4. pont szerinti döntés jogerőre emelkedésétől 
számított 1 éven belül jogosult a Kiírónál eljárást kezdeményezni. E határidő 
jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs 
helye.  
 
A keret rádióengedélyt a frekvenciakijelölés alapján, a hálózat első állomásának 
üzembe helyezését megelőzően köteles kérni a Pályázat nyertese.  
Az egyes állomások üzembe helyezéséhez egyedi rádióengedélyt nem kell 
megkérni, de minden állomásról részletes adatszolgáltatást kell benyújtani a Kiíróhoz 
elektronikus formában, a Kiíró által előírt formátumban 
(http://www.nhh.hu/index.php?id=hir&cid=1399&mid=1140&lang=hu). 
A Kiíró 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 Kiíró hatósági felügyeleti eljárás 
keretében ellenőrzi. 
 
Az állomások tervezés alapján helyezhetők üzembe, a tervezés során megállapított 
telepítési és sugárzási paraméterekkel. A terveket nem kell bemutatni vagy 
benyújtani a Kiíróhoz, de a Kiíró kérésére akár az üzemelő, akár a korábban 
üzemeltetett állomások részletes tervdokumentációját 5 napon belül a Kiíró 
rendelkezésére kell bocsátani kinyomtatott és aláírással ellátott formában. 
 

http://www.nhh.hu/index.php?id=hir&cid=1399&mid=1140&lang=hu�
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Abban az esetben, ha a nyertes résztvevő (ideértve a nyertes konzorciumot is) az 
elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági engedélyek kiadásával 
összefüggő jogával a jelen pontban foglalt határidőben nem él, a Kiíró a pályázati 
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: 
- pont-pont összeköttetések állomásait, valamint a pont-többpont rendszerek 
központi állomásait és átjátszóállomásait be kell jelenteni a Kiírónál nyilvántartásba 
vétel céljából;  
- a pont-többpont rendszerek felhasználói állomásai mentesítettek az egyedi 
engedélyezési kötelezettség alól, de lehetőség van nyilvántartásba vételükre. 
 
5.3. A frekvenciahasználati jogosultság továbbhasznosíthatóságára vonatkozó 
feltételek 
 
A jelen pályázati eljárás eredményeképpen megszerezhető frekvenciahasználati 
jogosultság az FNFT és a RAT rendelkezései szerint értékesíthető, azzal a 
korlátozással, hogy a használati jogot szerző összességében nem birtokolhat és így 
nem is használhat 6 alapblokknál többet.  
A Pályázaton elnyert felhasználói blokk továbbértékesítésének feltétele, hogy a 
Pályázat nyertese a frekvenciahasználati jogosultság, jog továbbértékesítésére 
vonatkozó megállapodás tervezetét a Kiíróhoz jóváhagyásra benyújtsa. A Kiíró a 
megállapodás tervezetét akkor hagyja jóvá, ha  
a) a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot szerezni szándékozó fél a 
továbbértékesítés következtében nem fog 6 alapblokknál többet birtokolni és 
használni, továbbá ha 
b) ahhoz a felek csatolják a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot szerezni 
szándékozó fél további feltételt nem támasztó nyilatkozatát arról, hogy 
frekvenciahasználati jogosultságra, jogra vonatkozó minden jogszabályi, a 
Dokumentációban, az eljárást érdemben lezáró határozatban, illetve minden 
vonatkozó hatósági határozatban rögzített feltételt magára nézve kötelezőnek tekint.  
 
Értékesítésnek minősül az adásvétel, az apportálás, illetve bármely olyan jogviszony 
létesítése, melynek révén a frekvenciahasználati jogosultsággal kapcsolatos 
rendelkezési jog ténylegesen a nyertes résztvevőn kívüli harmadik személyre száll át 
vagy mely ennek megfelelő tényhelyzetet eredményez.  
A tervezett értékesítésről és szerzésről a felek kötelesek a hatóságot közös 
bejelentésben tájékoztatni. 
 
5.4. Az elnyerhető frekvenciahasználati jogosultság időtartama  
 
A frekvenciahasználati jogosultság időtartama a pályázat tárgyát képező blokkok 
esetében a frekvenciahasználati jogosultságról szóló határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 15 (tizenöt) év.  
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5.5. A frekvenciahasználati jogosultságra vonatkozó határozat módosítása  
 
a) A Kiíró jogosult a frekvenciahasználati jogosultságra vonatkozó határozatot anyagi 
jogi alapon 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 
figyelembe vétele és megfelelő időben adott előzetes tájékoztatás mellett, a nyertes 
érdekeinek jelentős sérelme nélkül, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokra, 
nemzetközi és Magyarország európai uniós tagságából eredő kötelezettségekre 
figyelemmel, kizárólag különösen indokolt esetben, a hatékony sávfelhasználás 
érdekében, az alábbi indokok alapján:  
 

- a 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. 
 

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 a pályázati eljárást lezáró érdemi döntését anyagi jogi 
alapon határozatával módosítja akként, hogy a konzorcium által korábban elnyert 
felhasználói blokk alapblokkjai tekintetében nem állapít meg nyertest. 

 
5.6. 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. 

 
5.7. Együttműködés a titkos információgyűjtés érdekében  

 
A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett társaság köteles megfelelni az Eht.-
ban, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben, valamint az elektronikus 
hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos 
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adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 
180/2004. (V. 26.) Korm. rendeletben foglalt vonatkozó előírásoknak. 

 
5.8. Adatszolgáltatás  

 
A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett szolgáltató köteles a vonatkozó 
jogszabályokban előírt és a Kiíró hatáskörébe utalt feladatok végzéséhez szükséges 
adatokat a jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel a Kiíró 
rendelkezésére bocsátani, még akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek. A Kiíró a 
frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás által szolgáltatott adatokat 
köteles a társaság kérésére bizalmasan és az adatvédelmi rendelkezéseknek 
megfelelően kezelni. A Kiíró részére történő adatszolgáltatás térítésmentes. A 
frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás köteles a jogszabályokban 
meghatározott adatkezelési szabályok betartására. 
 
5.9. A frekvenciahasználati jogosultság visszaadása 
 
Az Eht.-nak megfelelően, a Pfgr. vonatkozó szabályai szerint a Kiíró a pályázati 
eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultságról szóló határozatot a 
frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező szolgáltató kérelmére a Pfgr. 
szabályai szerint köteles visszavonni. 
Amennyiben a jelen pályázati 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 pályázati díjat) nem jár 
vissza. 
 



 
A 26 GHZ-ES FREKVENCIASÁV ALAPBLOKKJAINAK  

FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA  
TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT 

DOKUMENTÁCIÓJA 
 

1. számú melléklet 
 
 
 
 

Műszaki melléklet 
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1. A 26 GHz frekvenciasáv leírása 
 

A 26 GHz frekvenciasáv 32 országos kiterjedésű alapblokkból áll. Ezeknek a 
sávszélessége 2 x 28 MHz. Duplex távolság: 1008 MHz. Az alsó és a felső 
blokksávot 112 MHz nagyságú védősáv választja el egymástól. 

Alapblokk Felhasználói 
blokk 

Alsó blokksávú frekvenciák (MHz) Felső blokksávú frekvenciák (MHz) 

alsó közép felső alsó közép felső 

1 

Jelen 

pályázaton 

felkínált 

alapblokkok 

24549 24563 24577 25557 25571 25585 
2 24577 24591 24605 25585 25599 25613 
3 24605 24619 24633 25613 25627 25641 
4 24633 24647 24661 25641 25655 25669 
5 24661 24675 24689 25669 25683 25697 
6 24689 24703 24717 25697 25711 25725 
7 24717 24731 24745 25725 25739 25753 
8 24745 24759 24773 25753 25767 25781 
9 24773 24787 24801 25781 25795 25809 

10 24801 24815 24829 25809 25823 25837 
11 24829 24843 24857 25837 25851 25865 
12 24857 24871 24885 25865 25879 25893 
13 24885 24899 24913 25893 25907 25921 
14 24913 24927 24941 25921 25935 25949 
15 24941 24955 24969 25949 25963 25977 
16 24969 24983 24997 25977 25991 26005 
17 24997 25011 25025 26005 26019 26033 
18 25025 25039 25053 26033 26047 26061 
19 25053 25067 25081 26061 26075 26089 
20 25081 25095 25109 26089 26103 26117 
21 25109 25123 25137 26117 26131 26145 
22 25137 25151 25165 26145 26159 26173 
23 25165 25179 25193 26173 26187 26201 
24 25193 25207 25221 26201 26215 26229 
25 25221 25235 25249 26229 26243 26257 
26 25249 25263 25277 26257 26271 26285 
27 

„B” 
25277 25291 25305 26285 26299 26313 

28 25305 25319 25333 26313 26327 26341 
29 25333 25347 25361 26341 26355 26369 
30 védősáv 25361 25375 25389 26369 26383 26397 
31 „A” 25389 25403 25417 26397 26411 26425 
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Az alkalmazandó alapblokk felosztást a CEPT T/R 13-02 Ajánlás B 
Mellékletének c) pontja adja meg. Az egyes alapblokkok frekvencia-
paramétereit a fenti táblázat tartalmazza. A táblázatnak megfelelő alapblokk 
felosztást az alábbi ábra szemlélteti. 
 

 

 
A korábbiakban a Hatóság már kiosztotta az „A” és „B” felhasználói blokkokat. 
 

• „A” felhasználói blokk: 2 alapblokkból (31.-32. alapblokk) áll 
• „B” felhasználói blokk: 3 alapblokkból (27.-29. alapblokk) áll. 
 
Az „A” és „B” felhasználói blokkokat a 30. számú alapblokk, mint védősáv 
választja el egymástól. 
 
Jelen pályázat során a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az 1. – 26. 
alapblokkok által lefedett sávot hirdeti meg kiosztásra.  

 

 
Alapblokkok minimális száma 

A pályázónak legalább 2 alapblokkra kell ajánlatot tennie és legalább 2 
alapblokk elnyerése esetén hirdethető nyertesnek.  
 
Az „A” valamint a „B” felhasználói blokkok jogosultjai 1 alapblokkra is tehetnek 
ajánlatot, és 1 alapblokkra is nyertesnek hirdethetők, amennyiben vállalják, 
hogy az értékelést követően a meglévő alapblokkjaikat a Kiíró a 26 GHz-es 
frekvenciasávban átrendezze az általuk elnyert alapblokkból és a már meglévő 
alapblokkjaikból frekvenciában egybefüggő új felhasználói blokk kialakítása és 
a frekvenciahasználat hatékonysága érdekében, a berendezések sávátfogási 
tulajdonságának figyelembevételével.  

32 25417 25431 25445 26425 26439 26453 

1. ábra A 26 GHz-es frekvenciasáv alapblokk felosztása 
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Felhalmozási maximum 

A 26 GHz-es frekvenciasávban egy engedélyes összességében legfeljebb 6 
alapblokk frekvenciahasználati jogosultságával rendelkezhet. 
 

 
A felhasználói blokkok kialakítása és frekvenciasávbeli elhelyezése 

A pályázat kiértékelése után a felhasználói blokkok kialakítása és elhelyezése a 
következő elvek alapján történik: 

• Jelen pályázaton elnyert alapblokkokat a Kiíró összevonja egy-egy 
egybefüggő felhasználói blokká.  

• Amennyiben a pályázaton az „A” és/vagy a „B” felhasználói blokkok 
jogosultjai újabb alapblokk(ok) sávhasználati jogát nyerik el, a spektrum 
hatékony kihasználása érdekében elsőként az ő felhasználói blokkjaik 
elhelyezésére kerül sor, figyelembe véve az alapblokkok minimális számánál 
meghatározott egyedi feltételeket is. Amennyiben az „A” vagy „B” 
felhasználói blokk jogosultja által jelen pályázat során elnyert új felhasználói 
blokk folytonosan a már meglévő mellé kerül, akkor az összefüggő 
alapblokkegyüttes egy felhasználói blokknak minősül. 

• Ha az „A” felhasználói blokk jogosultja alapblokkjainak átrendezése 
következtében a 31-32. alapblokkok felszabadulnak, és a 30. alapblokknak 
továbbra sem lesz jogosultja, akkor a Kiíró az „A” és „B” felhasználói blokkok 
jogosultjaitól különböző pályázók által elnyert két alapblokkból álló 
felhasználói blokkok közül – amennyiben vannak ilyenek – az alapblokkokra 
összességében magasabb ajánlati díjat adó jogosult felhasználói blokkját 
helyezheti a felszabadult helyre (31-32. alapblokk). Ekkor a 30. alapblokk 
védősávként funkcionál. Azonos ajánlati díj esetén sorsolás dönt, hogy 
melyik jogosult felhasználói blokkja kerüljön ebbe a frekvencia pozícióba. 

• Ezután a felhasználói blokkok méretük szerint csökkenő sorrendben 
kerülnek frekvenciában lefelé haladva elhelyezésre olyan módon, hogy a 
felhasználói blokkok elválasztására egy-egy alapblokknyi (28 MHz nagyságú) 
védősáv kerül kialakításra. Azonos felhasználói blokkméret esetén a nyertes 
alapblokkjaira összességében magasabb ajánlati díjat adó jogosult 
felhasználói blokkja kerül előbb elhelyezésre. Azonos felhasználói 
blokkméret és azonos ajánlati díj esetén az elhelyezés sorrendjében sorsolás 
dönt. 
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2. Rádiótávközlési jellemzők 

2.1 Megvalósítható hírközlő rendszerek 

A 26 GHz-es sáv blokkelosztása során kialakított felhasználói blokkokkal az 
alábbi struktúrájú rádiótávközlési rendszereket lehet megvalósítani: 
a) Pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések, 
b) Digitális pont-többpont rádiótávközlő rendszerek. 

Mindkét fenti struktúra szolgálhat az alábbi célokra: 
a) Hozzáférési rendszerek: 
Végfelhasználói állomások közvetlen kiszolgálása (pl. adatok átvitele és internet 
szolgáltatás). 
b) Rádiórelé hálózatok: 
Rádióátvitel több átjátszó állomás közbeiktatásával. 
c) A mobil hírközlés belső üzemviteli hálózatának kiépítése: 
Ez esetben a 26 GHz-es rendszer a mobil hírközlés bázisállomásait szolgálja ki. 
A kiépítés módszerére jó tanulmányi anyagot ad az ECC 19. Jelentése. 
(Guidance Material for Assessing the Spectrum Requirements of the Fixed 
Service to Provide Infrastructure to Support the UMTS/IMT-2000 Networks.) 

2.2 Rádióátviteli technológia 

Ez a pont a 26 GHz-es sávban előírt rádióátviteli technológiai szabályozást 
foglalja össze, beleértve az általános lehetőségeket és a korlátozásokat. 
 
a) Modulációs mód: tetszőleges. 
b) Hozzáférési mód: tetszőleges. 
c) Duplex mód: FDD vagy TDD. 
FDD átvitelű pont-többpont rendszereknél az átviteli jelutak frekvenciasávjai: 
felhasználói állomás – központi állomás jelút: felső blokksáv, 
központi állomás – felhasználói állomás jelút: alsó blokksáv. 
d) Pont-pont összeköttetések ajánlott átviteli kapacitása: 

Berendezés névleges 
sávszélesség [MHz] 

Átviteli kapacitás 
[Mbit/s] 

3,5 min. 2 
7 min. 8 

14 min. 16 
28 min. 34 
56 min. 140 

2.3 Antenna teljesítmények 

a) Antennára juttatható maximális teljesítmény: 
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pont-pont közötti rádió-összeköttetések állomásainál: 0 dBW, 
pont-többpont rendszerek állomásainál: 10 dBW. 

b) Pont-pont közötti összeköttetéseknél a kisugárzott teljesítmények előírt 
maximális EIRP értéke: 
max. EIRP az összeköttetés „L” távolságától az alábbi módon függ: 

Ha L ≥ 7 km, akkor max. EIRP = 50 dBW 
Ha L < 7 km, akkor max. EIRP = 50-20 lg (7/L) dBW 

c) Pont-többpont rendszereknél a kisugárzott teljesítmények maximális EIRP-
sűrűség értéke: 
központi állomásnál és átjátszóállomás felhasználói állomás felé irányuló 
ágánál: 23 dBW/MHz, 
beltéri felhasználói állomásnál: 12 dBW/MHz, 
kültéri felhasználói állomásnál és átjátszóállomás központi állomás felé irányuló 
ágánál: 20 dBW/MHz. 
A maximális EIRP-sűrűségek értékeinél a tűréshatárokat és – amennyiben van 
– az ATPC-tartományt [ATPC: automatikus adóteljesítmény szabályozás] is 
figyelembe kell venni. 
A fenti határértékeknél nagyobb EIRP-sűrűségek akkor engedélyezhetők, ha 
olyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább 
akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a fenti határértékek 
eredményeznek. 

3. Engedélyezési mód 
 
A frekvenciahasználati jogosultak keretengedélyt kapnak a jogosult sávban 
összeköttetések létesítésére.  

3.1 Pont-pont összeköttetések állomásai 

A pont-pont összeköttetések állomásai keretengedély formájában 
rádióengedély-kötelezettek. 

3.2 Pont-többpont rendszerek központi állomásai és átjátszó állomásai 

A pont-többpont rendszerek központi állomásai és átjátszó állomásai 
keretengedély formájában rádióengedély-kötelezettek. 

3.3 Pont-többpont rendszerek terminál állomásai 

A pont-többpont rendszerek terminál állomásai mentesek az egyedi 
rádióengedélyezés alól, de lehetőség van nyilvántartásba vételre 
(regisztrációra). A nyilvántartásba vétel önkéntes és azt a frekvenciahasználatra 
jogosult szolgáltatónak kell kérnie az engedélyező hatóságtól. Nyilvántartásba 
vett terminál állomások a 6. pontban meghatározott szomszéd blokkos 
interferencia-védelemben részesülnek. Az engedélymentesen telepített és nem 
regisztrált terminál állomásoknál nincs lehetőség interferenciavédelemre. 
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3.4 Rádióengedély és regisztráció megújítása 

A már engedéllyel, ill. nyilvántartási bejegyzéssel rendelkező állomásoknál meg 
kell újítani a keretengedélynek erre az állomásra vonatkozó bejegyzését, ill. 
nyilvántartásba vételt, amennyiben az állomásnak megváltozik valamely olyan 
műszaki paramétere, ami a rádiótechnikai beilleszkedésre hatással lehet 
(telepítési hely, használati frekvenciasáv, adó- és vevő-sávszélesség, kimenő 
teljesítmény, EIRP, EIRP-sűrűség, zajtényező, antenna nyereség, antenna 
irány, antenna karakterisztika). A beilleszkedési paraméterek megváltozása 
következtében megváltozott keretengedély-bejegyzés, ill. nyilvántartásba vételi 
megújítás során a korábban meghatározott életbelépési időpontot az 
engedélyező hatóság felváltja az új időponttal. 

3.5 Regisztráció megszűnése 

Ha egy pont-többpont rendszer központi állomása, ill. átjátszó állomása 
megszűnik, vagy megváltozik a földrajzi helyzete, akkor a vele kapcsolatban 
álló regisztrált terminálok bejegyzése automatikusan megszűnik. Ezek a 
terminál állomások regisztrációmentessé válnak egészen egy újabb 
regisztrációig. 

4. A nemzetközi koordináció  
 

Az 1. – 18. alapblokkra vonatkozóan Magyarország (HNG) nemzetközi 
koordinációs egyezmény (u.n. preferált blokkos egyezményt) kötött a 
szomszédos országokkal, nevezetesen az alábbiakkal: 

Ausztria (AUT), Szerbia (SRB), 
Szlovákia (SVK), Horvátország (HRV), 
Ukrajna (UKR), Szlovénia (SVN). 
Románia (ROU), 

Az egyezmény arra vonatkozik, hogy az 1. – 18. alapblokkra nézve 
Magyarországnak, vagy a szomszédos országoknak van-e preferenciája. 
Ennek a blokktartománynak az országhatár-közeli felhasználását a preferált 
blokkos egyezmény korlátozza. A 19. – 32. alapblokkra jelenleg ilyen korlátozás 
nincs. Amennyiben a jövőben a 19. – 32. alapblokkra, vagy az alapblokkok egy 
részére koordinációs egyezmény születne, a preferált blokkos szabályozás 
korlátozásai itt is életbe lépnek, azonban ilyen egyezmény-kiterjesztés jelenleg 
nincs kilátásban. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
 

B 
 

A 
 

egyedi 
koordináció  

 

van preferált blokkos 
egyezmény 

egyedi 
koordináció  

 

van preferált blokkos 
egyezmény 

kijelölt sáv kijelölt sáv 
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2. ábra  A 26 GHz-es frekvenciasáv koordinációs viszonyai 
 

4.1 Nemzetközi koordinációs egyezmény hatálya alá eső alapblokkok 

Az 1. – 18. alapblokk országhatár-közeli felhasználását preferált blokkos 
egyezmény szabályozza. Az egyezmény az FDD átvitelű állomásokra 
vonatkozik. FDD átvitelnél preferencia a „pr” jelölésű frekvenciasávokban, 
diszpreferencia a „–” jelölésű frekvenciasávokban van. Ahol Magyarországot 
preferencia illeti, ott a szomszédos országnak diszpreferenciája van. Ahol 
Magyarország diszpreferenciával rendelkezik, ott a szomszédos országnak van 
preferenciája. 

Alap-
blokk 

Frekvenciasáv 
[MHz] AUT SVK UKR ROU SRB HRV SVN AUT 

SVK 
SVK 
UKR 

UKR 
ROU 

ROU 
SRB 

SRB 
HRV 

HRV 
SVN 

SVN 
AUT 

1 24549-24577 
25557-25585 _ pr _ _ _ _ pr _ _ _ _ _ _ _ 

2 24577-24605 
25585-25613 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 24605-24633 
25613-25641 pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr 

4 24633-24661 
25641-25669 pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr 

5 24661-24689 
25669-25697 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6 24689-24717 
25697-25725 _ _ _ _ pr _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7 24717-24745 
25725-25753 pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr 

8 24745-24773 
25753-25781 pr _ pr pr _ pr _ _ _ pr _ _ _ _ 

9 24773-24801 
25781-25809 _ _ _ _ pr _ pr _ _ _ _ _ _ _ 

10 24801-24829 
25809-25837 pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr 

11 24829-24857 
25837-25865 _ _ pr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

12 24857-24885 
25865-25893 pr _ _ pr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

13 24885-24913 
25893-25921 _ pr pr _ _ pr pr _ pr _ _ _ pr _ 

14 24913–24941 
25921–25949 – pr pr – pr – – – pr – – – – – 

15 24941–24969 
25949–25977 pr – pr pr – – – – – pr – – – – 

16 24969–24997 
25977–26005 pr pr – pr pr pr pr pr – – pr pr pr pr 

17 24997–25025 
26005–26033 pr pr – pr pr pr pr pr – – pr pr – pr 

18 25025–25053 
26033–26061 – – – – – – – – – – – – – – 

 

Az országhatáron való átsugárzás teljesítmény-viszonyait a nemzetközi 
koordinációs egyezmény az alábbi módon szabályozza: 
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a) Pont-pont összeköttetéseknél: 
 preferencia esetén az országhatáron olyannak kell lennie az 
átsugárzásnak, hogy a szomszédos ország területén, 25 km-re az 
országhatártól a felületi teljesítménysűrűség maximális értéke a –115 
dB(W/(m2

 diszpreferencia esetén a felületi teljesítménysűrűség maximális értéke 
már az országhatár vonalában nem haladhatja meg a –115 dB(W/(m

·MHz)) küszöbértéket ne haladja meg; 

2

b) Pont-többpont rendszereknél: 

·MHz)) 
szintet. 

 preferencia esetén az országhatáron olyannak kell lennie az 
átsugárzásnak, hogy a szomszédos ország területén, 15 km-re az 
országhatártól a felületi teljesítménysűrűség maximális értéke a –105 
dB(W/(m2

 diszpreferencia esetén a felületi teljesítménysűrűség maximális értéke már 
az országhatár vonalában nem haladhatja meg a –105 dB(W/(m

·MHz)) küszöbértéket ne haladja meg; 

2

A térerősség számításának az ITU-R P.452-12 Ajánlása szerint szabadtéri 
hullámterjedésen kell alapulnia 0,21 dB/km atmoszférikus csillapítással 
számolva. 

·MHz)) 
szintet. 

A nemzetközi preferált blokkos egyezmény nem vonatkozik a TDD típusú 
kisugárzásra. A TDD rendszerű állomások harmadlagos működésűek: nem 
okozhatnak interferenciát külföldi FDD állomásoknak, ill. zavartűrési 
kötelezettségük van külföldi FDD állomások zavaró hatásával szemben. 

4.2 Nemzetközi koordinációs egyezmény hatálya alá nem eső alapblokkok 

A jelen pályázati kiírás szerint kiosztható alapblokkok közül a 19. – 26. 
alapblokk használatát nem korlátozza preferált blokkos egyezmény. A 19. – 26. 
alapblokk által meghatározott két frekvenciasávban (25053 – 25277 MHz / 
26061 – 26285 MHz) a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) általános 
koordinációs szabályzása érvényes. Az országhatár mentén az az állomás 
élvez prioritást, amelyet előbb jegyeznek be az ITU Rádióhivatalában (Genf). 
Interferencia esetén az ITU-nál később bejegyzett állomás (vagy nem 
bejegyzett állomás) üzemeltetőjének 
a) kell intézkednie az interferencia elhárítása végett, illetve 
b) vétel esetén zavartűrési kötelezettsége van. 

A 19. – 26. alapblokk teljesítmény viszonyaira nézve FDD átvitel mellett a 2.3 
pontban meghatározott belföldi határértékek érvényesek, nincsenek olyan 
korlátozások, amelyek mérsékelnék a szomszédos ország felségterületére 
történő besugárzás mértékét. 

A 19. – 26. alapblokkban a TDD átvitelű állomások harmadlagos státuszúak, 
tehát nem okozhatnak interferenciát külföldi FDD állomásoknak, ill. zavartűrési 
kötelezettségük van külföldi FDD állomások zavaró hatásával szemben. 
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5. Gépjármű radarok 
 

24 GHz-en gépkocsira telepített gépjármű radarok működhetnek az Európai 
Bizottság 2005/50/EK Határozata és az ezt módosító 2011/485/EU végrehajtási 
határozat alapján. Ezek a radarok szélessávú kisugárzással rendelkeznek, ami 
teljes egészében lefedi a 26 GHz-es kommunikációs sávot, de az esetleges 
zavarás a 26 GHz-es sáv legfelső részén jelentősen csökken még közvetlen 
rásugárzás esetén is. 
A gépjármű radarok zavaró hatását a 26 GHz-es blokkok felhasználóinak a 
hálózat tervezése során a CEPT/ECC 23. Jelentése alapján kell figyelembe 
venni. 

6. Interferenciák elhárítása 
 

6.1 Felhasználói blokkon belüli interferenciák 

A 26 GHz-es sáv alapblokkjai országos kiosztásúak. Így az ország belsejében 
az egy-egy felhasználói blokkon belül az interferenciát okozó adóberendezések 
és a zavarást szenvedő vevőberendezések ugyanannak az operátornak a 
kezelésében vannak. A felhasználói blokkon belüli esetleges interferenciák a 
távközlési operátorok belső ügyének tekintendők, amelyeket saját maguknak 
kell elhárítani más operátorok segítsége, ill. hatósági támogatás nélkül. 
Az országhatárok közvetlen közelében létrejöhet interferencia annak 
következtében, hogy szomszédos ország berendezése átsugároz 
Magyarországra, ill. magyar telepítésű berendezés külföldre sugároz. Ezzel a 
kérdéssel részletesen foglalkozik jelen Műszaki Feltételek 5. pontja (A 
nemzetközi koordináció). 

6.2 TDD interferenciák szomszédos felhasználói blokkok között 

Pont-többpont rendszerek 
 

• szomszédos felhasználói blokkban működő, és 
• egymás közelébe telepített, és 
• TDD üzemű, egymással nem szinkronizált  

 
központi állomásai olyan mértékben rásugározhatnak egymásra, hogy így 
jelentős interferencia jön létre. Ezért az ilyen egymás-közeli állomás-
telepítéseket korlátozni kell. 
Pont-többpont rendszerek TDD rendszerű központi állomásainak és átjátszó 
állomásainak engedélyezéséhez a szomszéd blokk jogosultjának hozzájárulása 
is szükséges, amennyiben ezen központi állomások, ill. átjátszó állomások 
telepítési pontjának 500 m-es környezetében már van olyan központi állomás, 
vagy átjátszó állomás, ami a szomszéd felhasználói blokkban működik. Az 
újonnan telepített TDD rendszerű állomás nem igényelhet interferenciavédelmet 
az 500 m-es környezetben korábban telepített, szomszéd felhasználói blokkban 
működő központi állomás, vagy átjátszó állomás zavaró hatásával szemben 
[ECC/REC/(11)01, Rec. 6.]. 
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Pont-többpont rendszerek központi állomásainak és átjátszó állomásainak 
engedélyezéséhez a szomszéd blokk jogosultjának hozzájárulása is szükséges, 
amennyiben ezen központi állomás telepítési pontjának 500 m-es 
környezetében már van olyan TDD rendszerű központi állomás, vagy átjátszó 
állomás, ami a szomszéd felhasználói blokkban működik. Az újonnan telepített 
állomás nem igényelhet interferenciavédelmet a korábban telepített, szomszéd 
felhasználói blokkban működő TDD rendszerű központi állomás, vagy átjátszó 
állomás zavaró hatásával szemben [ECC/REC/(11)01, Rec. 6.]. 

 

6.3 Zavartűrési határ 

Frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben – 
kölcsönös megállapodás hiányában – a rádiórendszerek vevőberendezéseinek 
maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. 
Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni. 

6.4 Intézkedés interferencia elhárítására 

Az interferencia elhárítása végett 26 GHz-es sáv egyes állomásaihoz prioritás 
rendelhető. 
Amennyiben két állomás között szomszéd csatornás interferencia van, az 
alacsonyabb prioritású állomás üzemeltetőjét terheli az interferencia 
kiküszöbölésére intézkedési kötelezettség (ill. vevőállomás esetén tűrési 
kötelezettség). 

a) Prioritások 
A szomszéd-blokkos interferencia kiértékelése szempontjából az állomások „A”, 
„B”, vagy „C” prioritási kategóriába kerülhetnek az alábbi táblázat szerint. 

Berendezés 
sávszélessége 

p-p állomások és 
p-mp központi 

állomások 

p-mp terminál állomások 

regisztrációval regisztráció 
nélkül 

28 MHz, 
vagy kisebb 

„A” kategória „A” kategória „C” kategória 

nagyobb, 
mint 28 MHz 

„B” kategória „B” kategória „C” kategória 

 
Az „A” kategóriájú állomások magasabb prioritással rendelkeznek, mint más 
kategóriájú állomások. Két „A” kategóriájú állomás között az rendelkezik 
magasabb prioritással, amelynél korábbi a rádióengedély kiadásának, ill. a 
nyilvántartásba vételnek az időpontja. 
A „B” kategóriájú állomások alacsonyabb prioritásúak, mint az „A” kategóriájú 
állomások, de magasabb prioritással rendelkeznek, mint a „C” kategóriájú 
állomások. Két „B” kategóriájú állomás között az rendelkezik magasabb 
prioritással, amelynél korábbi a rádióengedély kiadásának, ill. a nyilvántartásba 
vételnek az időpontja. 
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A „C” kategóriájú állomások alacsonyabb prioritásúak, mint az „A”, vagy „B” 
kategóriájú állomások. „C” kategóriájú állomásoknál egymás között időponti 
különbségtétel nincs. Ezek az állomások nem igényelhetnek szomszéd blokkos 
interferencia-védelmet és nem okozhatnak interferenciát „A” és „B” kategóriájú 
állomásoknak (azaz non-interferatív módon működhetnek). 
Amennyiben szomszédos blokkban két állomás között interferencia van, 
megállapítandó, melyik állomásnak magasabb a prioritása. Annak az 
állomásnak van intézkedési kötelezettsége (vevőállomás esetén tűrési 
kötelezettsége), amelyik alacsonyabb prioritással rendelkezik. 

b) A sávszélesség meghatározása 
A prioritás a berendezés sávszélességétől függ (6.4. fejezet a) pontjában lévő 
táblázat, 1. oszlop). Jelen esetben a B sávszélesség leszármaztatható a 
 

Bnom névleges sávszélességből, 
BTx adó sávszélességből és 
BRx

B sávszélesség a fenti három fajta speciális sávszélesség közül a legnagyobb, 

azaz B = max (B

 vevő sávszélességből. 

nom, BTx, BRx

B

 ) 

nom névleges sávszélesség mindig ismeretes, ezzel szemben a BTx adó 
sávszélesség, ill. a BRx

B = 1,6 B

 vevő sávszélesség értéke gyakran nem áll 
rendelkezésre. Ezen sávszélességek bármelyike ismeretének hiányában B 
sávszélesség közelítő kiszámításának módja: 

7. Szabványok 

nom 

 
A 26 GHz-es sávra vonatkozóan a nemzetközi szabványosítás bőséges 
anyaggal rendelkezik mind pont-pont összeköttetések (p-p), mind pedig pont-
többpont (p-mp) rendszerek vonatkozásában. Az idézett szabványok 
mindegyikét az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) dolgozta ki. 
• Az EN jelzésű (EuroNorm) szabványokat az Európai Unió honosította. 
• Az MSZ jelzésű (Magyar Szabvány) szabványokat a Magyar 

Szabványügyi Testület honosította Magyarországra nézve. 
• A „harmonizált” szabványokról az Európai Bizottság deklarálta a 

harmonizáltság tényét. 
Az ú.n. „elavult” minősítésű szabványok nincsenek ugyan visszavonva, de 
témakörükben már megjelent olyan újabb szabvány, ami a korábbi (elavult) 
szabványt – magasabb színvonalon – teljes mértékben helyettesíti. „Elavult” 
jelzővel vannak ellátva azok a szabványok, melyek alapján a felhasználók 
régebbi megfelelőségi nyilatkozat szerinti berendezéseket használhatnak. 
A magyar műszaki szabályozás jogszabályi szinten csak a harmonizált 
szabványokat nevezi meg. A harmonizált szabványok foglalják össze a 
vonatkozó tárgykör berendezéseinek, ill. átviteli rendszereinek minimum-
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követelményeit. Megjegyzendő, hogy Magyarországon a szabványok nem 
kötelezőek. Ezzel szemben vannak olyan berendezés- ill. rendszerparaméter 
minimumok, amelyeket kötelező teljesíteni. Ezeket a minimumparamétereket a 
harmonizált szabványok foglalják össze. 
Az ETSI-nek nem szabvány-típusú dokumentumai a TR jelzésű Műszaki 
Jelentések (Technical Reports). Ezek a rendkívül hasznos dokumentumok igen 
részletesen tárgyalják egy-egy műszaki téma hátterét és tudományos-műszaki 
alapjait. 

7.1 Harmonizált p-p szabványok 

MSZ EN 301 751 
V1.2.1 (2002-11) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-pont közötti berendezések és antennák. 
A pont-pont közötti, helyhez kötött digitális rádió-
rendszereknek és antennáknak az 1999/5/EC irányelv 3.2. 
cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált 
alapszabványa. 

MSZ EN 302 217-2-2 
V1.4.1 (2010-07) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-pont közötti berendezések és antennák jellemzői és 
követelményei. 
2-2. rész: 
Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit 
tartalmazó, harmonizált európai szabvány olyan digitális 
rendszerekre, amelyek frekvencia-koordinált sávokban 
működnek. 

MSZ EN 302 217-4-2 
V1.5.1 (2010-01) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-pont közötti berendezések és antennák jellemzői és 
követelményei. 
4-2. rész: 
Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit 
tartalmazó, harmonizált európai szabvány antennákra. 

7.2 Egyéb p-p szabványok 

MSZ EN 300 431 
V1.4.1 (2002-07) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-pont közötti berendezések. 
A 24,50 GHz – 29,50 GHz közötti frekvenciatartományban 
működő, digitális jelek átvitelére használt rádiórendszerek 
paraméterei. 

MSZ EN 300 833 
V1.4.1 (2002-11) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-pont közötti antennák. 
A 3 GHz – 60 GHz közötti frekvenciasáv helyhez kötött, 
pont-pont közötti rádiórendszereinek antennái, 
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MSZ EN 301 126-1 
V1.1.2 (1999-09) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Megfelelőségvizsgálat. 
1. rész: 
Pont–pont típusú berendezések. 
Meghatározások, általános követelmények és vizsgálati 
eljárások. 

MSZ EN 301 126-3-1 
V1.1.2 (2002-12) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Megfelelőségvizsgálat. 
3-1. rész: 
Pont-pont közötti antennák. 
Meghatározások, általános követelmények és vizsgálati 
eljárások. 

MSZ EN 301 785 
V1.2.1 (2002-02) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-pont közötti csomagadat-berendezések. 
A 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 52–55 GHz-es 
frekvenciatartományban működő, digitális jeleket átvivő, 
csomagadat-interfészekkel rendelkező rádiórendszerek 
paraméterei. 

MSZ EN 302 217-1 
V1.3.1 (2010-01) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-pont közötti berendezések és antennák jellemzői és 
követelményei. 
1. rész: 
Áttekintés és közös, rendszerfüggetlen jellemzők, 

MSZ EN 302 217-2-1 
V1.3.1 (2010-01) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-pont közötti berendezések és antennák jellemzői és 
követelményei. 
2-1. rész: 
Frekvencia-koordinált sávokban működő digitális rendszerek 
rendszerfüggő követelményei. 

MSZ EN 302 217-4-1 
V1.4.1 (2010-01) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-pont közötti berendezések és antennák jellemzői és 
követelményei. 
4-1. rész: 
Antennák rendszerfüggő követelményei. 

7.3 Harmonizált p-mp szabványok 

MSZ EN 301 753 
V1.2.1 (2003-12) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Többpontos berendezések és antennák. 
Az 1999/5/EC-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi 
követelményeit tartalmazó harmonizált alapszabvány a 
többpontos, digitális, helyhez kötött rádiórendszerekhez és 
antennákhoz. 
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MSZ EN 302 326-2 
V1.2.2 (2007-06) 

Állandóhelyű rádiórendszerek. 
Többpontos berendezések és antennák. 
2. rész: 
A digitális többpontos rádióberendezésekre vonatkozó, az 
R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető 
követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 

MSZ EN 302 326-3 
V1.3.1 (2008-02) 

Állandóhelyű rádiórendszerek. 
Többpontos berendezések és antennák. 
2. rész: 
A többpontos rádióantennákra vonatkozó, az R&TTE-
irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit 
tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 

7.4 Egyéb p-mp szabványok 

MSZ EN 302 326-1 
V1.2.2 (2007-06) 

Állandóhelyű rádiórendszerek. 
Többpontos berendezések és antennák. 
1. rész: 
A digitalis többpontos rádióberendezések áttekintése és 
követelményei. 

MSZ EN 301 126-2-1 
V1.1.1 (2000-12) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Megfelelőségvizsgálat. 
2-1. rész: 
Pont–több pont közötti berendezések. 
Meghatározások és általános követelmények. 

MSZ EN 301 126-2-2 
V1.1.1 (2000-11) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Megfelelőségvizsgálat. 
2-2. rész: 
Pont–több pont közötti berendezések. 
FDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai. 

MSZ EN 301 126-2-3 
V1.2.1 (2004-11) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Megfelelőségvizsgálat. 
2-3. rész: 
Pont–több pont közötti berendezések. 
TDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai. 

MSZ EN 301 126-2-4 
V1.1.1 (2000-11) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Megfelelőségvizsgálat. 
2-4. rész: 
Pont–több pont közötti berendezések. 
FH-CDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai. 

MSZ EN 301 126-2-5 
V1.1.1 (2000-11) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Megfelelőségvizsgálat. 
2-5. rész: 
Pont–több pont közötti berendezések. 
DS-CDMA-rendszerek vizsgálati eljárásai. 
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MSZ EN 301 126-2-6 
V1.1.1 (2002-02) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Megfelelőségvizsgálat. 
2-6. rész: 
Pont-több pont közötti berendezések. 
Több vivős, időosztásos, többszörös hozzáférésű (MC-
TDMA) rendszerek vizsgálati eljárásai. 

MSZ EN 301 126-3-2 
V1.2.1 (2003-12) 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Megfelelőségvizsgálat. 
3-2. rész: 
Pont-több pont közötti antennák. 
Meghatározások, általános követelmények és vizsgálati 
eljárások. 

MSZ EN 301 213-1 
V1.1.2 (2002-02) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-több pont közötti berendezések. 
A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban 
működő, különböző hozzáférési módszereket alkalmazó, 
pont-több pont közötti digitális rádiórendszerek. 
1. rész: 
Alapparaméterek. 

MSZ EN 301 213-2 
V1.3.1 (2001-06) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-több pont közötti berendezések. 
A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban 
működő, különböző hozzáférési módszereket alkalmazó, 
pont-több pont közötti digitális rádiórendszerek. 
2. rész: 
Frekvenciaosztásos, többszörös hozzáférési (FDMA) 
módszerek. 

MSZ EN 301 213-3 
V1.4.1 (2002-02) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-több pont közötti berendezések. 
A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban 
működő, különböző hozzáférési módszereket használó, 
pont-több pont közötti digitális rádiórendszerek. 
3. rész: 
Időosztásos, többszörös hozzáférési (TDMA) módszerek. 

MSZ EN 301 213-4 
V1.1.1 (2001-08) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont–több pont közötti berendezések. 
A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban 
működő, különböző hozzáférési módszereket használó, 
pont–több pont közötti digitális rádiórendszerek. 
4. rész: 
Közvetlen sorrendű, kódosztásos, többszörös hozzáférési 
(DS-CDMA) módszerek. 
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MSZ EN 301 213-5 
V1.1.1 (2001-10) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-több pont közötti berendezések. 
A 24,25 GHz – 29,5 GHz frekvenciatartomány sávjaiban 
működő, különböző hozzáférési módszereket alkalmazó, 
pont-több pont közötti digitális rádiórendszerek. 
5. rész: 
Több vivős, időosztásos, többszörös hozzáférésű (MC-
TDMA) módszerek. 

MSZ EN 301 215-1 
V1.2.1 (2001-08) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-több pont közötti antennák. 
A 11 GHz – 60 GHz közötti sáv pont-több pont közötti, 
helyhez kötött rádiórendszereinek antennái. 
1. rész: 
Általános szempontok. 

MSZ EN 301 215-2 
V1.3.1 (2002-06) 
Elavult 

Helyhez kötött rádiórendszerek. 
Pont-több pont közötti antennák. 
A 11 GHz – 60 GHz közötti sáv pont-több pont közötti, 
helyhez kötött rádiórendszereinek antennái. 
2. rész: 
A 24 GHz – 30 GHz közötti sáv. 

7.5 Műszaki Jelentések p-p és p-mp rendszerekről 

ETSI TR 101 853 
V1.1.1 (2000-10) 

Fixed Radio Systems; 
Point-to-point and point-to-multipoint equipment; 
Rules for the co-existence of point-to-point and point-to-
multipoint systems using different access methods in the 
same frequency band. 

ETSI TR 102 031-1 
V1.1.1 (2002-01) 

Fixed Radio Systems; 
Point-to-point and point-to-multipoint equipment; 
Use of circular polarization in multipoint systems; 
Part 1: 
Systems aspects. 

ETSI TR 102 031-2 
V1.1.1 (2002-01) 

Fixed Radio Systems; 
Point-to-point and point-to-multipoint equipment; 
Use of circular polarization in multipoint systems; 
Part 2: 
Antenna parameters 

7.6 Műszaki Jelentések p-p rendszerekről 

ETSI TR 101 036-1 
V1.3.1 (2002-08) 

Fixed Radio Systems; 
Generic wordings for standards on DFRS (Digital Fixed 
Radio Systems) characteristics; 
Part 1: 
General aspects and point-to-point equipment parameters. 
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ETSI TR 101 854 
V1.3.1 (2005-01) 

Fixed Radio Systems; 
Point-to-point equipment; 
Derivation of receiver interference parameters useful for 
planning fixed service point-to-point systems operating 
different equipment classes and/or capacities. 

ETSI TR 101 904 
V1.1.1 (2001-03) 

Transmission and Multiplexing (TM); 
Time Division Duplex (TDD) in Point-to-Multipoint (P-MP) 
Fixed Wireless Access (FWA) systems; 
Characteristics and network applications. 

ETSI TR 102 243-1 
V1.1.1 (2004-05) 

Fixed Radio Systems; 
Representative values for transmitter power and antenna 
gain to support inter- and intra-compatibility and sharing 
analysis; 
Part 1: 
Digital point-to-point systems. 

ETSI TR 102 311 
V1.1.1 (2004-04) 

Fixed Radio Systems; 
Point-to-point equipment; 
Specific aspects of the spatial frequency reuse method. 

7.7 Műszaki Jelentések p-mp rendszerekről 

ETSI TR 101 036-2 
V1.1.1 (2001-08) 

Fixed Radio Systems; 
Generic wordings for standards on DRRS (Digital Radio 

Relay Systems) characteristics; 
Part 2: 

Point-to-multipoint equipment parameters. 
ETSI TR 101 274 
V1.1.1 (1998-06) 

Transmission and Multiplexing (TM); 
Digital Radio Relay Systems (DRRS); 

Point-to-multipoint DRRS in the access network; 
Overview of different access techniques. 

ETSI TR 101 939 
V1.1.1 (2002-01) 

Fixed Radio Systems; 
Multipoint-to-Multipoint systems; 

Requirements for broadband multipoint-to-multipoint radio 
systems operating in the 24,25 GHz to 29,5 GHz band and 

in the available bands within the 31,0 GHz to 33,4 GHz 
frequency range. 

ETSI TR 102 271 
V1.1.1 (2004-04) 

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 
HIPERACCESS; 

Recommendations on essential radio parameters to be 
included in EN 302 326 (Harmonized Standard for Multipoint 

Systems). 
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A jelentkezőknek az Ajánlat körében az alábbi ajánlati lapot kell a jelen mellékletben, 
valamint a Dokumentációban foglaltaknak megfelelően kitölteni és benyújtani. 

 
 

Ajánlati lap 
 

 
 

Alapblokk Megajánlott díj 
1. alapblokk 
 

 

2. alapblokk 
 

 

3. alapblokk 
 

 

4. alapblokk 
 

 

5. alapblokk 
 

 

6. alapblokk 
 

 

 
 
Amennyiben a jelentkező nem minden alapblokkra kíván ajánlatot tenni, úgy azon 
alapblokkokra vonatkozó sorokat egyértelműen át kell húznia, amelyekre nem tesz 
ajánlatot. 
 
Az ajánlati lap akkor tekinthető érvényesnek, ha a megajánlott díj körében a pályázati 
díjjal megegyező vagy annál magasabb összeg kerül meghatározásra. 
 
Az ajánlati lap továbbá akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező a 2.2. pontban 
foglaltaknak megfelelően legalább két alapblokkra tesz ajánlatot, kivéve, ha az adott 
jelentkező a jelen pályázati eljárás kezdetekor már rendelkezik a 26 GHz-es 
frekvenciasávban frekvenciahasználati jogosultsággal. 
 
Az ajánlati lapnak tartalmaznia kell a jelentkező nevét, a képviselőjének aláírását, 
illetve az ajánlati lap kitöltésének dátumát. 
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