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Bevezető

A jelen prezentációban bemutatott példák és magyarázatok igyekeznek a 

Dokumentációtervezet* árverési szabályainak jobb megértését támogatni. 

Terjedelmi okok miatt azonban nem tud minden részletre kiterjedő teljes és részletes 

magyarázatot adni. Nem helyettesíti tehát a teljes Dokumentációtervezet elolvasását 

és feldolgozását.

* http://nmhh.hu/dokumentum/204960/MFCN_dokumentacio_tervezet_20190618_HU_final.pdf



Az eljárás jogszabályi háttere 
és a részletes szabályai
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• hatósági ügy és hatósági eljárás

• jogszabályok:  Ápszr, az Eht., valamint az Ákr. 
szabályai megfelelően alkalmazandók.

• részletes szabályait a Dokumentáció határozza 
meg

• a Dokumentáció az árverési eljárás során 
felmerült kérdésekben kötelezően alkalmazandó

• Hivatalból indul, a Hirdetmény közzétételével

Az árverési eljárás 



Általános kérdések

Mit - mikor - hol – hogyan…



Időütemezés

a „mikor”



Prezentációs Sablon 6

• Hirdetmény közzététele: 2019. július 18. 

Mérföldkövek - időütemezés



Prezentációs Sablon 7

• Hirdetmény közzététele: 2019. július 18. 

• Jelentkezés:  2019. augusztus hónap 7. napján 9 órától 12 óráig

• Jelentkezések bontása: egyéni időpont, a Jelentkezés átvétele időpontjában

várhatóan augusztus 8-9.

Mérföldkövek - időütemezés



Prezentációs Sablon 8

• Hirdetmény közzététele: 2019. július 18. 

• Jelentkezés:  2019. augusztus hónap 7. napján 9 órától 12 óráig

• Jelentkezések bontása: egyéni időpont, a Jelentkezés átvétele időpontjában

várhatóan augusztus 8-9.

• Próbaárverés: várhatóan 2019. szeptember 6-20 között

• Pontos időpontjáról és helyszínéről az árverési nyilvántartásba vett résztvevőket 

nyilvántartásba vételkor tájékoztatjuk

Mérföldkövek - időütemezés



Prezentációs Sablon 9

• Hirdetmény közzététele: 2019. július 18. 

• Jelentkezés:  2019. augusztus hónap 7. napján 9 órától 12 óráig

• Jelentkezések bontása: egyéni időpont, a Jelentkezés átvétele időpontjában

várhatóan augusztus 8-9.

• Próbaárverés: várhatóan 2019. szeptember 6-20 között

• Pontos időpontjáról és helyszínéről az árverési nyilvántartásba vett résztvevőket 

nyilvántartásba vételkor tájékoztatjuk

• Helyszíni licitálás: 2019. szeptember 23 – október 7.

Mérföldkövek - időütemezés



Prezentációs Sablon 10

2600 MHz-es frekvenciasáv: 2019. szeptember 23., (hétfő) 10 óra.

3600 MHz-es frekvenciasáv: 2019. szeptember 25., (szerda) 10 óra.

700 MHz-es frekvenciasáv: 2019. október 1., (kedd) 10 óra.

2100 MHz-es frekvenciasáv: 2019. október 7., (hétfő) 10 óra.

Mérföldkövek – időütemezés
A helyszíni licitálás időpontjai frekvenciasávonként



Prezentációs Sablon 11

• Hirdetmény közzététele: 2019. július 18. 

• Jelentkezés:  2019. augusztus hónap 7. napján 9 órától 12 óráig

• Jelentkezések bontása: egyéni időpont, a Jelentkezés átvétele 
időpontjában
várhatóan augusztus 8-9.

• Próbaárverés: várhatóan 2019. szeptember 6-20 között

• Pontos időpontjáról és helyszínéről az árverési nyilvántartásba vett 
résztvevőket nyilvántartásba vételkor tájékoztatjuk

• Helyszíni licitálás: 2019. szeptember 23 – október 7.

• Eredményről szóló döntés: 2019. október 21-ig.

Mérföldkövek - időütemezés



Előzetes regisztráció
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• Előzetesen regisztrálni nem kötelező, 

• regisztrálni a Hirdetmény közzétételétől a jelentkezési 
határidő lejártáig lehet.

• A regisztráció jelentősége:

• csak az tehet fel írásbeli kérdést,

• az kapja meg az összegyűjtött kérdéseket-válaszokat

• csak az kap tájékoztatást az esetleges Dokumentáció 
módosításról

aki regisztrált (vagy aki már jelentkezést nyújtott be).

Az előzetes regisztráció



A kapcsolattartás



Az elektronikus kapcsolattartás

• a Cégkapun keresztül történik minden gazdálkodó szervezettel

• Ákr. szerint: írásban (26. §)

• Eüsztv. 9. § alapján: kötelező az elektronikus kapcsolattartás

• tapasztalataink szerint a szolgáltatói fogadó oldal rendben működik

• a szolgáltató oldali beküldés megy nehezebben

• Az NMHH-nak ehhez az Általános nyomtatványkitöltő szerinti űrlapja van

• a beküldéshez készítünk kitöltési útmutatót

Személyes (szóbeli) a kapcsolattartás: 

• a jelentkezés benyújtásakor

• a helyszíni licitáláson

15A kapcsolattartás
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• ez egy NAV-os fejlesztésű keretprogram, adóbevallásra

• „szabadon” lehet űrlapokkal bővíteni, a telepített keretprogramra a 
lenti linken lévő NMHH nyomtatványt kell telepíteni: 

• NMHH A01 Általános űrlap beadványok előterjesztéséhez

• http://nmhh.hu/anyk/NMHH_a01.jar

• a ÁNYK használatáról számos leírás található a weben

• ami fontos
• a beküldő természetes személy ügyfélkapun (vagy KÖZPONTI AZONOSÍTÁSI 

ÜGYNÖK felületen) keresztül történő azonosítása

• a melléklet csatolása, hitelesítése

• a keretprogramban a Cégkapus beküldés menüpont aktiválása, és 

• Cégkapun keresztül történő beküldés használata a beküldő Cégkapus 
azonosítójával

• a beérkezésről visszaigazolásnak kell érkeznie

Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) használata



Az árverés lebonyolításának főbb lépései
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• a Jelentkezések 
• benyújtása

• bontása

• alaki vizsgálata, hiánypótlása (ha szükséges és lehetséges)

• résztvevőként való nyilvántartásba vétel

• az Ajánlatok 
• bontása

• érvényességének vizsgálata, hiánypótlás (ha szükséges és lehetséges)

• Kezdőlicitek értékelése (frekvenciasávonként döntés a helyszíni licitálásról)

• próbaárverés, helyszíni licitálások

• felhasználói blokkok kialakítása, nyertesek megállapítása, a döntés 
határozatba foglalása

az árverési eljárás lépései



A jelentkezés
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• személyesen, erre feljogosított képviselő

• igazolnia kell

• személyazonosságát

• a meghatalmazását

• a meghatalmazó  aláírásmintáját

• a Dokumentációban meghatározott időpontban :

2019. augusztus hónap 7. napján 9 órától 12 óráig

• papír alapon, egy példányban, zárt csomag

• a benyújtást és körülményeit közjegyző tanúsítja

A jelentkezés módja
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• részvételi jelentkezés 

(ha kell, titokmentes változat is!)

A nem magyar nyelvű dokumentumhoz csatolni kell annak 
hiteles magyar nyelvű fordítását is!

• Ajánlat (zárt boríték)

• frekvenciasávonként kitöltött Licitlapok

• teljesítési biztosíték

• eljárási biztosíték 

A Jelentkezés tartalma



22

• szándéknyilatkozat és elfogadó nyilatkozatok 
• a Dokumentáció és a Hirdetmény szabályait, feltételeit, az 

iratbetekintés korlátozását

• a helyszíni licitáláson való megjelenés elmulasztásának 
jogkövetkezményeit 

• azonosításra alkalmas dokumentumok
• tulajdonosi összetétel bemutatása
• nyilatkozat, hogy átlátható szervezetnek minősül, nem 

állnak fenn összeférhetetlenségi okok, 
köztartozásmentes, nem áll megszüntetés alatt

• a kapcsolattartó adatai és nyilatkozat
• részvételi díj megfizetésének igazolása

A részvételi jelentkezés tartalma
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• frekvenciasávonként egy, az ahhoz való lap

• a Dokumentáció 4. sz. melléklete szerinti lap, 

• Ø módosítás, Ø feltétel, korlátozás

• aláírás

• ajánlati kötöttség van; megsértése  jogkövetkezmények

• érvényességet pótló szabályok a hibás licitre

• több licit esetére

• túl magas licit esetére

Az Ajánlat tartalma - Licitlap(ok)
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• célja, érvényessége: 2019. december 15-ig

• mértéke: a Licitlapokon megjelölt összes értékesítési egység 

összesített, együttes kikiáltási árának a másfélszerese

• formája: hitelintézet által kibocsátott garanciavállaló nyilatkozat

• tartalma

• alaki hiányosságai hiánypótolhatók, a benyújtás 
elmaradása nem

Az Ajánlat tartalma – a teljesítési biztosíték
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• célja, érvényessége: 2019. november 30-ig

• mértéke: a Licitlapokon megjelölt összes értékesítési egység 

összesített, együttes kikiáltási árának a fele

• formája: hitelintézet által kibocsátott garanciavállaló nyilatkozat

• tartalma

• alaki hiányosságai hiánypótolhatók, a benyújtás 
elmaradása nem

Az Ajánlat tartalma – az eljárási biztosíték



Az árverési nyilvántartás
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• alapja a részvételi jelentkezés alaki érvényessége

• az alakilag érvényes Jelentkezést benyújtó 
jelentkezőket árverési nyilvántartásba vesszük

• a nyilvántartásba vett jelentkezőket közvetlenül 
értesítjük

• résztvevők listáját közzétesszük

• ezt követi az Ajánlatok bontása, érvényességének 
vizsgálata, licitek frekvenciasávonkénti összesítése

Árverési nyilvántartás



a helyszíni licitálás
AMI ÚJDONSÁG
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• frekvenciasávonként külön eljárási cselekmény

• az érvényes licitek összesített száma  meghaladja 
az adott sávban megszerezhető ért. egységekét

• személyes részvétel, szóbeli kapcsolattartás

• a licitálásra jogosult résztvevő köteles megjelenni, 
résztvenni, magatartási szabályokat betartani

• elmulasztásának súlyos jogkövetkezményei vannak

A helyszíni licitálás
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• helyszíni regisztráció

• előkészületek

• licitálás lefolytatása a licitálást támogató rendszer 
használatával

• licitkörök, licitálási szakaszok, szerzési listák

• a helyszíni licitálás lezárása, jegyzőkönyvek átadása

A helyszíni licitálás menete



Prezentációs Sablon 31

• meg kell jelenni a licitálás helyszínén 9:00 és 9:30 óra 
között 

• személy- és vagyonvédelmi ellenőrzést és a regisztrációt 
követően lehet belépni

• mi történik, ha időre nem jelenik meg a résztvevő?

• értesítjük a résztvevő kapcsolattartó képviselőjét 

• jegyzőkönyv, egyszer próbáljuk újra, sikertelensége nem mentesít

• 1 órája van gondoskodni licitálásra jogosult képviselő 
megjelenéséről

• ismételten sikertelen regisztráció következményei

A helyszíni regisztráció



Prezentációs Sablon 32

• a résztvevő az adott frekvenciasáv helyszíni 
licitálásán a továbbiakban nem vehet részt (későbbi 
napon sem) 

• érvénytelenítésre kerül a Kezdőlicitje, 

• lehívásra kerül az eljárási biztosíték 25%-a.

• ismételten el kell  végezni a Kezdőlicitek 
értékelését az érvénytelenített licit figyelmen kívül 

hagyásával a helyszíni licitálás lezárását is jelentheti

Az ismételten sikertelen regisztráció 
következményei 
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• résztvevők számára kijelölt licitfülkék elfoglalása

• rövid tájékoztatás 

• a licitálás menetéről, 

• alapvető szabályairól és 

• a támogató rendszer működéséről

• rendszer próba

•  licitálás

A licitálás előkészületei
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• rendes szünet (15 perc)
• főszabály szerint a licitálási szakaszok között

• egyetértés esetén mellőzhető (ha korai lenne)

• résztvevőnként, naponta egy alkalommal kérhető is

• rendkívüli szünet (30 perc egyszer hosszabbítható)

• ha valamely körülmény a Dokumentációban foglalt 
szabályok szerinti licitálást akadályozza (+GVH jelzés)

• pl. a résztvevő képviselete a továbbiakban nem biztosított

• megszakítás, elnapolás: vis maior, tartós üzemzavar, 
elhúzódó licitálás esetén

rendes és rendkívüli szünet, a licitálás megszakítása, 
elnapolása



Prezentációs Sablon 35

• A rendszer zárt működésű, internetkapcsolattól és minden 

más külső hálózattól, vezetéknélküli kapcsolattól leválasztott;

• két különböző felületét használjuk majd
• a Kiírói felületet, melyet a helyszíni licitálás során 

kizárólag a Kiíró használ, ezen tudja elindítani és lezárni 
az egyes licitköröket, valamint a következő licitálási 
szakaszra váltani

• a Résztvevői felületet a résztvevők használják; minden 
résztvevő saját Résztvevői felületet kap, és csak a saját 

Résztvevői felületét használhatja és láthatja. 

A helyszíni licitálást támogató rendszer
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• a licitálás folyamata licitkörökre és licitálási 
szakaszokra osztott

• a licitálási szakaszok végén szakaszzáró szerzési 
listába kerülnek a megszerzett értékesítési egységek

• a végső szerzési lista jelentősége:

• ha a helyszíni licitálás lezárását (végső szerzési lista) követően 
visszavonja bármely licitjét, ezt a Kiíró figyelmen kívül hagyja;

• ennek alapján állapítjuk meg az eljárást lezáró döntésben az adott 
frekvenciasáv tekintetében az egyes résztvevő(k) nyertességét a 
megszerzett értékesítési egység(ek) vonatkozásában.

A licitálás
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Az Árverésvezető az adott frekvenciasávra a licitálási 
szakaszt és a helyszíni licitálást lezárja, 

• ha a licitált értékesítési egység(ek) összesített száma megegyezik 
a még megszerezhető értékesítési egység(ek) számával, vagy

• a 4. szakasz eredménye (megajánlott egységárak, vagy sorsolás) alapján

A helyszíni licitálás lezárását követően 

• elkészítjük a végső szerzési listát 

• a helyszíni licitálásról készült okiratot, 

• a közjegyző véglegesíti a jegyzőkönyvet és 

• az Árverésvezető a résztvevőknek átad ezekről egy-egy másolatot

A helyszíni licitálás lezárása



Az árverés eredménye



Prezentációs Sablon 39

1. frekvenciasávonkénti végső szerzési listák alapján

2. elvi felhasználó blokkok kialakítása

3. az elvi felhasználói blokkok elhelyezése az adott  
frekvenciasávban általános és frekvenciasáv-specifikus szabályok alapján

4. a felhasználói blokkok kialakításának eredménye 
az eljárást lezáró döntésben

5. egybefoglalt határozat, minden résztvevővel 
közöljük és a honlapon közzétesszük

Az árverés eredménye



Az eljárási szabályok céljai



Eljárási szabályok

Egyszerűség

 Jelentkezés: egy nyomtatott példány,

 nincs oldalszámozási, szignálási 

kötelezettség,

 nincs összefűzési, csomagolási 

kötelezettség,

 nyilatkozatok összevonhatók,

 egyszerű Licitlap

Biztonság

 bontás, azonosítás, digitalizálás, zártság biztosítása 

közjegyzői közreműködéssel

 hiánypótlás, összeférhetetlenség feloldásának lehetősége

 helyszíni licitálás licitálást támogató rendszerrel

 Próbaárverés

 „kiugrás” megakadályozása

Gyorsaság

 Három árlépcsős licitrendszer,   

 4. szakaszban: pénzbeli ajánlat,

 licitegyezőség esetén: sorsolás 

 nincs hatósági szerződéskötés 



Eljárási szabályok

Egyszerűség 

 Jelentkezés: egy nyomtatott példány,

 nincs oldalszámozási, szignálási kötelezettség,

 nincs összefűzési, csomagolási kötelezettség,

 nyilatkozatok összevonhatók,

 egyszerű Licitlap

Biztonság

 bontás, azonosítás, digitalizálás, zártság 

biztosítása közjegyzői közreműködéssel

 hiánypótlás, összeférhetetlenség 

feloldásának lehetősége

 helyszíni licitálás licitálást támogató 

rendszerrel

 próbaárverés

 „kiugrás” megakadályozása

Gyorsaság

 Három árlépcsős licitrendszer,   

 4. szakaszban: pénzbeli ajánlat,

 licitegyezőség esetén: sorsolás 

 nincs hatósági szerződéskötés 



Eljárási szabályok

Egyszerűség

 Jelentkezés: egy nyomtatott példány,

 nincs oldalszámozási, szignálási kötelezettség,

 nincs összefűzési, csomagolási kötelezettség,

 nyilatkozatok összevonhatók,

 egyszerű Licitlap

Biztonság

 bontás, azonosítás, digitalizálás, zártság biztosítása 

közjegyzői közreműködéssel

 hiánypótlás, összeférhetetlenség feloldásának lehetősége

 helyszíni licitálás licitálást támogató rendszerrel

 Próbaárverés

 „kiugrás” megakadályozása

Gyorsaság

 Három árlépcsős licitrendszer,

 4. szakaszban: pénzbeli ajánlat,

 licitegyezőség esetén: sorsolás 

 nincs hatósági szerződéskötés   



dr. Karl Károly 

2019. Július 3.

Köszönöm a figyelmet!


