
 

 

 Iktatószám: UF/28839-2/2020. 
 Tárgy: Frekvenciahasználati jog  
 haszonbérleti megállapodás  
 jóváhagyása 
 Készült: 2020. december 9. 

 

 

HATÁROZAT 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Magyar Telekom Nyrt. 
(Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; Cégjegyzékszám: 01-10-041928) és a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem (Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.; intézményi 
azonosító: FI 23344) (továbbiakban együtt: Kérelmezők) által közösen benyújtott, a 3540-3560 MHz, 
valamint a DL:2640-2650 MHz és az UL:2520-2530 MHz frekvenciatartományok frekvenciahasználati 
jogának másodlagos kereskedelme tárgyában 2020.november 13. napján megkötött 
Frekvenciahasználati jog haszonbérleti megállapodást (a továbbiakban: Szerződés) 

jóváhagyja. 

 
A Szerződésben foglalt adatokban bekövetkező változásokat a Kérelmezők 15 napon belül kötelesek 
bejelenteni a Hatóságnak. 

A Hatóság a frekvenciahasználati jog haszonbérbe adását jóváhagyó határozatát internetes oldalán 
közzéteszi.  

A Szerződés jóváhagyása tárgyában indult hatósági eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjon felül 
egyéb eljárási költség nem merült fel.  

Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs 
ellenérdekű ügyfél, a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást 
mellőzte. 

Indokolás 
 

Kérelmezők a Hatósághoz 2020. november 20-án érkezett, UF/28839-1/2020. ügyiratszámon iktatott, a 
rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: 
Rmkr.) 7. § (1) bekezdése szerinti, együttesen előterjesztett kérelmükben a jelen határozat rendelkező 
részében meghatározott frekvenciatartományok vonatkozásában a Kérelmezők között megkötött 
frekvenciahasználati jog haszonbérbe adására irányuló megállapodás jóváhagyását kérték.  

A Kérelem tartalma megfelel az Rmkr 5. §, 6. § (1)–(3), 7. § (1), 7. § (3)-(5), 8. § (1)-(2) bekezdéseiben 
foglalt feltételeknek, ezért a Hatóság a Szerződést jóváhagyta.  



 

2 
 

Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs 
ellenérdekű ügyfél, a hatóság az Ákr. 81. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogorvoslatról való 
tájékoztatást mellőzte, és az indokolásban csak a jóváhagyó határozatot megalapozó 
jogszabályhelyeket jelölte meg. 

 

Elektronikusan aláírt dokumentum.  
Kiadmányozta: Karl Károly főosztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az 

elektronikus aláírás szerinti időpontban. 

 

 

 


