
 

 

Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztály 

 Iktatószám: NY/22281-4/2012.  

 Tárgy:  döntés 26 GHz-es frekvencia-
pályázati eljárásban elnyert frekvencia-
használati jog átruházása tárgyában 

  

H A T Á R O Z A T  
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Magyar 
Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVM Zrt.) és az 
MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
MVM NET Zrt.) által – a Hatóság NY/31984-41/2011.-számú, 2012. április 5. napján 
jogerőre emelkedett határozatában – az MVM Zrt. által megszerzett alábbi alapblokkokból 
álló felhasználói blokk (a továbbiakban: felhasználói blokk) 

Alapblokk megjelölése 
(a RAT alapján) Alsó blokksáv (MHz) Felső blokksáv (MHz) 

12. alapblokk 24 857-24 885 25 865-25 893 
13. alapblokk 24 885-24 913 25 893-25 921 
14. alapblokk 24 913-24 941 25 921-25 949 
15. alapblokk 24 941-24 969 25 949-25 977 
16. alapblokk 24 969-24 997 25 977-26 005 
17. alapblokk 24 997-25 025 26 005-26 033 

A 18. alapblokk (alsó blokksáv: 25 025-25 053 MHz, felső blokksáv: 26 033-26 061 MHz) 
védősávként került meghatározásra. 

frekvenciahasználati jogosultságának MVM NET Zrt-re történő átruházásának tárgyában 
benyújtott kérelmét 

j ó v á h a g y j a .  

A frekvenciahasználati jogosultság átruházásához való hozzájárulás jelen határozat 
jogerőre emelkedésének napján válik hatályossá. 

A Hatóság egyúttal az alábbiak szerint rendelkezik: 

a) Engedélyek megkérése  
Az MVM NET Zrt-nek a frekvenciahasználati jogosultság átruházása hatályba 
lépésének napjától kizárólagos joga nyílik arra, hogy az átruházással elnyert 
frekvencia használatához szükséges hatósági engedélyek kiadása érdekében 
eljárást kezdeményezzen. 

Az MVM NET Zrt. a felhasználói blokk használatához szükséges hatósági 
engedélyek kiadása érdekében az NY/31984-41/2011. számú határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 1 éven belül – azaz 2013. ápril is 5. napjáig –  
jogosult a Hatóságnál frekvenciakijelölési határozatot  kérni pont-pont 
közötti, állandó telephelyű digitális rádió összeköttetések, illetve digitális pont-
többpont rendszerek telepítésére a frekvenciahasználati jogosultságot rögzítő 
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határozat szerinti frekvenciasávra (felhasználói blokkra), ellátandó területre; 
használati időtartamra. E határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén 
igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. 

Az átruházást követően az MVM NET Zrt. a hatályos jogszabályok és a megkapott 
frekvenciakijelölés alapján blokkgazdálkodásra jogosult, és legkésőbb a hálózat 
első állomásának üzembe helyezésekor köteles megkérni a keretengedélyt  az 
üzembe helyezendő központi állomásokra, amely tartalmazza a hálózat 
üzemeltetésének általános feltételeit, az egyes állomások konkrét paraméterei 
nélkül. 

Az egyes állomások üzembe helyezéséhez egyedi rádióengedélyt nem kell kérni, de 
minden állomásról — a keretengedélyben meghatározott ütemben — 
elektronikusan, a Hatóság által előírt formátumban adatszolgáltatást kell benyújtani 
a Hatósághoz. A Hatóság a keret rádióengedélynek megfelelő telepítési és 
sugárzási jellemzőkkel bejelentett állomásokat nyilvántartásba veszi, nem 
megfelelő paraméterek esetén a nyilvántartásba vételt elutasítja, arról az érdekeltet 
határozatban értesíti. Az engedélyben foglaltaknak való megfelelőséget a Hatóság 
általános hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi. 

b) A frekvenciahasználati jogosultság továbbértékesítésére és 
továbbhasznosíthatóságára vonatkozó feltételek  
A frekvenciahasználati jogosultság a frekvenciasávok nemzeti felosztásának 
megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) kormányrendelet (a továbbiakban: 
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 ,  továbbá a frekvenciahasználati 
jogosultság, illetve jog csak a frekvenciahasználati jogosultság elosztására irányuló 
eljárás során elnyert tel jes felhasználói blokk tekintetében ruházható 
át . 

A felhasználói blokk továbbértékesítésének feltétele, hogy az MVM NET Zrt. a 
frekvenciahasználati jogosultság, jog továbbértékesítésére vonatkozó megállapodás 
tervezetét a Hatósághoz jóváhagyásra benyújtsa. A Hatóság 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 a Hatóságot közös bejelentésben 
kötelesek tájékoztatni. 
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c) A frekvenciahasználati  jogosultság időtartama  
A frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználati jogosultságról 
szóló határozat – a Hatóság NY/31984-41/2011.-számú, – jogerőre emelkedésétől 
számított 15 év . 

d) A frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt  
fizetendő díj  
A 12-17. alapblokkok után fizetendő díj 8 316 000.-Ft/hó (7 500.-Ft/kHz/hó*2*28 
000kHz*6*0,0033), amelyet a pályázaton elnyert frekvenciahasználati jogosultság 
érvényességi idejének kezdetétől – azaz a jogosultságot megállapító határozat 
jogerőre emelkedésétől, 2012. április 5-től – kell megfizetni. A havonta esedékes 
díjat a frekvenciahasználati jogosultság mindenkori jogosítottja köteles megfizetni, 
azaz az átruházás hatályba lépését követő hónap 1. napját megelőző időszakra 
esedékes sávdíjakat az MVM Zrt., az átruházás hatályba lépését követő hónap 1. 
napjától esedékes sávdíjakat az MVM NET Zrt. köteles megfizetni, A díjfizetés 
szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. 

A megállapított díjakat általános forgalmi adó (ÁFA) terheli és befizetésére az NMHH 
külön számlát állít ki. A sávdíjat a jelen határozat jogerőre emelkedését követően 
megküldött számla alapján kell megfizetni. A díj elektronikusan nem fizethető meg  

e) A frekvenciahasználati jogosultságra vonatkozó határozat 
módosítása 
A Hatóság jogosult határozatának frekvenciahasználati jogosultságot érintő 
rendelkezéseit 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 elektronikus 
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 84. § (8) 
bekezdésének figyelembevétele és megfelelő időben adott előzetes tájékoztatás 
mellett, a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező szolgáltató 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:  

i. 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;  

ii. a magyar jog szerint alkalmazni rendelt nemzetközi kötelezettségvállalásból 
eredő, spektrumszabályozásra vonatkozó rendelkezésre tekintettel; vagy  

iii. európai uniós, implementált spektrumszabályozásra vonatkozó elsődleges 
vagy másodlagos jogforrásokra tekintettel.  

f)  Együttműködés  különleges jogrendben és honvédelmi érdekből  
A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett társaság köteles megfelelni az Eht.-
ban és más jogszabályokban különleges jogrend idején, illetve honvédelmi érdekből 
az állami szervezetekkel való együttműködésre vonatkozó rendelkezéseknek. Egyes 
frekvenciasávok használata különleges jogrend idején korlátozható.  
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g) Együttműködés a t itkos információgyűjtés érdekében  
Az MVM NET Zrt. köteles megfelelni az Eht.-ban, a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
szóló 1995. évi CXXV. törvényben, valamint az elektronikus hírközlési feladatokat 
ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre 
felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) 
Korm. rendeletben foglalt vonatkozó előírásoknak. 

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

 

Jelen határozatot a Hatóság a honlapján közzéteszi. 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 
Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztálynál (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.) 
benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni.  

A fellebbezési eljárás díja a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 
10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. 
Amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, 5 000 
forint. A díjat a jogorvoslati kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a 
Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú 
pénzforgalmi számlájára. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú 
Hatóság a fellebbezést annak beérkezésétől számított 45 napon belül bírálja el. 

A Hatóság megfizetendő eljárási költséget nem állapított meg.  
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I N D O K O L Á S  
 
 

I .  
 

H a t á s k ö r i  é s  a z  e l j á r á s  a l a p j á u l  s z o l g á l ó  s z a b á l y o k  

A Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény 114. § (2) bekezdése alapján az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) 
bekezdés bekezdés 12. pontjában foglalt hatáskörében eljár - többek között – a 
frekvenciagazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyekben. 

Az Eht. 23. §-a értelmében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit a Hatóság 
az Eht-ban foglalt eltérésekkel alkalmazza a polgári frekvenciagazdálkodás körébe tartozó 
hatósági ügyekben. E hatósági ügyekre vonatkozó részletes szabályokat – figyelemmel az 
Eht. 84. § (5) bekezdésére és 182. § (3) bekezdés 5. pontjára – a polgári 
frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I.26) NMHH rendelet (a 
továbbiakban: Pfgr.) 24. §-a tartalmazza, mely szerint: 

„(1) A frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházásához a Hatóság jóváhagyását az 
eredeti jogosult vagy engedélyes és a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot szerezni 
szándékozó együttesen köteles kérni. 

 (2) A Hatóság az átruházáshoz a frekvenciasávok felhasználási szabályainak 
megállapításáról szóló jogszabály szerinti feltételek teljesítése esetén járulhat hozzá. 

 (3) A kérelemben a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot szerezni szándékozó 
köteles nyilatkozni arról, hogy frekvenciahasználati jogosultságra, jogra vonatkozó 
minden jogszabályban, valamint hatósági határozatban rögzített feltételt magára nézve 
kötelezőnek tekint. A kérelemhez csatolni kell az átruházásról szóló megállapodás egy 
eredeti példányát.” 

 

E l ő z m é n y e k  

A Hatóság a 26 GHz-es frekvenciasáv alapblokkjainak frekvenciahasználati jogosultsága 
tárgyában 2011. november 7. napján közzétett hirdetmény útján hivatalból indított 
hatósági eljárás keretében pályázati eljárást indított. A Hatóság 2011. november 8. 
napjától megkezdte az pályázat részletes feltételeit tartalmazó Dokumentáció 
értékesítését, melyet időközben két alkalommal 2012. január 25-én és 2012. január 26-án 
módosított.  

A Pályázat tárgya – amint azt a Dokumentáció 2.2. pontja és az NMHH honlapján közzétett 
Pályázati Hirdetmény is tartalmazza – a 26 GHz-es frekvenciasáv 26 darab alapblokkjából, 
a Pályázat eredménye szerint a Hatóság által kialakított felhasználói blokkok kizárólagos 
frekvenciahasználati jogosultságának megszerzése volt. 

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. 

Egy jelentkező legfeljebb 6 (hat) alapblokkra tehetett ajánlatot és 6 alapblokk használati 
jogosultságát nyerhette el, azzal, hogy ha a jelentkező a 26 GHz-es frekvenciasávban a 
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Pályázati eljárást megelőző pályázati eljárásban már nyert alapblokkokat, akkor ezen 
alapblokkokat a Hatóság a megszerezhető alapblokk-maximumba beszámította. 

A Hatóság 2012. március 20 napján hozta meg az eljárás eredményét megállapító 
NY/31984-41/2011. számú  határozatát (a továbbiakban: Határozat), mely 
2012. április 5. napján jogerőre emelkedett. A Hatóság e határozatában a tárgybani 
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánította, egyúttal az alábbiak szerint rendelkezett az 
MVM Zrt . által megszerzett felhasználói blokkról: 

Alapblokk megjelölése 
(a RAT alapján) Alsó blokksáv (MHz) Felső blokksáv (MHz) 

12. alapblokk 24 857-24 885 25 865-25 893 
13. alapblokk 24 885-24 913 25 893-25 921 
14. alapblokk 24 913-24 941 25 921-25 949 
15. alapblokk 24 941-24 969 25 949-25 977 
16. alapblokk 24 969-24 997 25 977-26 005 
17. alapblokk 24 997-25 025 26 005-26 033 

A 18. alapblokk (alsó blokksáv: 25 025-25 053 MHz, felső blokksáv: 26 033-26 061 
MHz) védősávként került meghatározásra. 

A határozat továbbá a Pályázat nyerteseire vonatkozó szabályokat is 
tartalmazott, többek között a frekvenciahasználati jogosultság 
továbbértékesítésére és továbbhasznosíthatóságára vonatkozó 
feltételeket az alábbiak szerint: 
„A Pályázati eljárás eredményeképpen megszerezhető frekvenciahasználati jogosultság a 
frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) 
kormányrendelet (a továbbiakban: 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 ,  továbbá a frekvenciahasználati jogosultság, illetve 
jog csak a frekvenciahasználati jogosultság elosztására irányuló eljárás során elnyert te l jes 
felhasználói  blokk tekintetében ruházható át . 

A Pályázaton elnyert felhasználói blokk továbbértékesítésének feltétele, hogy a Pályázat nyertese a 
frekvenciahasználati jogosultság, jog továbbértékesítésére vonatkozó megállapodás tervezetét a 
Hatósághoz jóváhagyásra benyújtsa. A Hatóság a megállapodás tervezetét akkor hagyja jóvá, ha  

c) a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot szerezni szándékozó fél a továbbértékesítés 
következtében nem fog 6 alapblokknál többet birtokolni és használni, továbbá ha 

d) 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. 

…  

A tervezett értékesítésről és szerzésről a felek a Hatóságot közös bejelentésben kötelesek 
tájékoztatni.” 

II. 
 

F r e k v e n c i a h a s z n á l a t i  j o g o s u l t s á g  á t r u h á z á s á n a k  j ó v á h a g y á s a  
i r á n t i  k é r e l e m  

Az MVM Zrt. és az MVM NET Zrt. 2012. augusztus 7. napján együttes kérelmet nyújtott be, 
cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, melyben kérték a Hatóságot, hogy a Határozat 
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alapján a 26 GHZ-es frekvenciasáv MVM Zrt. által elnyert alapblokkjai tekintetében a 
frekvenciahasználati jogosultságot az MVM NET Zrt-re ruházhassa át.  

Kérelmükhöz csatolták a frekvenciahasználati jogosultság átruházásáról szóló (adásvételi) 
szerződés tervezetét, valamint az MVM NET Zrt. cégjegyzésre jogosult képviselői által tett 
nyilatkozatot, miszerint az MVM NET Zrt., mint a frekvenciahasználati jogosultságot szerezni 
szándékozó társaság a frekvenciahasználati jogosultságra, jogra vonatkozó minden 
jogszabályban, valamint hatósági határozatban rögzített feltételt magára nézve kötelezőnek 
tekint. 

A Hatóság megállapította, hogy a frekvenciahasználati jogosultságot szerezni szándékozó 
fél – az MVM NET Zrt. – a továbbértékesítés következtében nem fog 6 alapblokknál többet 
birtokolni és használni, e tekintetben a felek átruházási szándéka jóváhagyható. 

A benyújtott Kérelemnek a Határozat rendelkező része c) pontjának b) alpontja, illetve a 
Dokumentáció 5.3. pontja alapján tartalmaznia kell „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.” 

A Hatóság megállapította, hogy a benyújtott nyilatkozat nem tartalmazta az MVM NET arra 
vonatkozó feltétel nélküli nyilatkozatát, hogy a Dokumentációban rögzített feltételeket is 
magára nézve kötelezőnek tekinti. A Hatóság továbbá megállapította, hogy a Kérelemben 
megjelölt iratszám nem a Határozatnak, hanem a Határozat kísérőlevelének volt a száma. 

A Hatóság ezért 2012. augusztus 30. napján, az NY/22281-2/2012. iktatószámú iratban a 
Ket. 37. § (5) bekezdése alapján 5 napos határidővel hiánypótlásra, valamint a nem 
megfelelő hivatkozás javítására hívta fel a Kérelmet közösen benyújtó MVM Zrt-t és MVM 
Net Zrt-t. 

A hiánypótlás 2012. augusztus 31. napján személyes kézbesítés útján megérkezett 
(iktatószám a beküldőnél: NET-K-747/2012, Hatóságnál: NY/22281-3/2012.). 

A Hatóság megállapította, hogy a hiánypótlás teljeskörű, ezért a frekvenciahasználati 
jogosultság MVM NET Zrt-re történő átruházását jóváhagyja. 

 
III. 
 

A szolgáltatás célú, blokkgazdálkodás körébe tartozó és pályázaton elnyert, vagy azt 
követően továbbértékesített frekvenciasávok után a frekvenciahasználati jogosultság 
érvényességi ideje alatt a jogosítottnak havonta sávdíjat kell fizetnie.  

A fizetendő díj mértékét, rendszerességét és a fizetés módját a frekvencialekötés és -
használat díjáról szóló 1/2011. (III.31.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Frekvenciadíj 
Rendelet) 20.§ és 20/A §-a szerint kell megállapítani. Eszerint a sávdíj mértékét az 
egységdíj, az értékesített frekvenciasávok szélessége és az arra vonatkozó sávszorzó 
szorzataként kell megállapítani a Frekvenciadíj Rendelet 9. számú melléklete alapján. 

A frekvenciakijelölés és rádióengedély megkérésére vonatkozó előírás az Eht. 55. §-a, a 
Pfgr. 3. § (1) bekezdése, 12. §, és 13. §-ának rendelkezésein, valamint a 
frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól 
szóló 4/2011. (X.6) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) 22. §-án és a Dokumentáció 
5.2 pontján alapul. 

A frekvenciahasználati jogosultság továbbhasznosíthatóságára vonatkozó feltételek az 
FNFT, továbbá a RAT 2. számú melléklete II. fejezetének 13.21. pontjának rendelkezésein, 
továbbá a Dokumentáció 5.3. pontján alapulnak. 
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A frekvenciahasználati jogosultság időtartama a RAT 2. számú melléklete II. fejezetének 
13.20. pontján, valamint a Hirdetmény 2. pontjának utolsó bekezdésén, és a 
Dokumentáció 5.4. pontján alapul. 

A frekvenciahasználati jogosultságra vonatkozó határozat módosítására vonatkozó 
lehetőség az Eht. 84. § (8) bekezdésén és a Dokumentáció 5.5. pontjában foglaltakon 
alapul. 

Adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos kötelezettségek az Eht. 47. §-ában 
foglaltakkal összhangban a Dokumentáció 5.8. pontján alapulnak.  

A frekvenciahasználati jogosultság visszaadására (a határozat kérelemre történő 
visszavonására) vonatkozó rendelkezés az Eht. 55. § (9) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a Pfgr. 23. § (2) bekezdésén, továbbá a Dokumentáció 5.9. pontján alapul. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól 
és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011 (X.6.) 10. § c) pontja értelmében a 
frekvenciahasználati jog jogutódlása és egyéb változások bejelentésének díja 0 Ft. 

Az ügyintézésre irányadó határidő az Eht. 35. § (1) bekezdése alapján 45 nap, mely 
indokolt esetben egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható. Ennek 
megfelelően az ügyintézési határidő leteltének napja: 2012. szeptember 21. napja. 

A határozatot a Hatóság a Pfgr. 24. § (4) bekezdése alapján közzéteszi. 

Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezni. A másodfokú eljárás ügyintézési 
határidejét az Eht. 31. § (1) bekezdése határozza meg. 

A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján és 98. § (1) 
bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 
99. § (1) bekezdésén, a halasztó hatály a 101. § (1) és (4) bekezdésén alapul. A Ket. 
101. § (4) bekezdése értelmében az eljárási költség megállapításával és viselésével 
kapcsolatos döntés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya a döntés fellebbezéssel 
meg nem támadott rendelkezése tekintetében. A fellebbezés előterjesztése helyének 
meghatározása a 102. § (1) bekezdésén alapul.  

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes 
eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) 
NMHH rendelet 16. §-a határozza meg. A 18. § (2) bekezdése értelmében a Kérelmező 
díjfizetési kötelezettségét a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással, vagy 
természetes személy ügyfél esetén ugyanezen számlaszámra készpénzátutalási megbízás 
útján (sárga csekk) is teljesítheti. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a Kérelmező 
nevét, adószámát és az eljárás tárgyát, csekken történő befizetés esetén az eljárás tárgyát 
kötelező feltüntetni. 

Budapest, 2012. szeptember 17. 
  
 Aranyosné dr. Börcs Janka, 
 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
 Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából 
 
 
 dr. Karl Károly sk. 
 főosztályvezető 
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