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…/2020. (... . …) NMHH rendelet 

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat 

szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról 

 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. § (3) 

bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

 

1. § 

(1) A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól 

szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„b) frekvenciahasználati jogosultság: felhatalmazás, amely a versenyeztetési eljárás nyertese 

részére biztosítja, hogy rádió-távközlési tevékenységhez versenyeztetési eljárás tárgyát 

képező frekvenciakészlet használatára egyedi engedély alapján frekvenciahasználati jogot 

szerezzen, továbbá a rádióengedély alapján a frekvenciahasználati jogát a 

frekvenciahasználati jogosultság időbeli hatálya alatt gyakorolja;” 

(2) Az R. 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„b) rádióspektrum-használati jogosultság: felhatalmazás, amely a versenyeztetési eljárás 

nyertese részére biztosítja, hogy rádió-távközlési tevékenységhez versenyeztetési eljárás 

tárgyát képező rádióspektrum-készlet használatára egyedi engedély alapján rádióspektrum-

használati jogot szerezzen, továbbá a rádióengedély alapján a rádióspektrum-használati jogát 

a rádióspektrum-használati jogosultság időbeli hatálya alatt gyakorolja;” 

(3) Az R. 2. § l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„l) versenyeztetési eljárás: pályázati vagy árverési eljárás, melynek eredményeként 

frekvenciahasználati jogosultság, vagy digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve 

-műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság szerezhető; 

m) végleges ár: a versenyeztetési eljárás eredményeként egy adott frekvenciakészletre elért 

– általános forgalmi adót nem tartalmazó – ár.” 

(4) Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek és a „Versenyeztetési eljárás 

kiírása” alcím a következő 4/A. §-sal egészül ki: 

„4. § (1) A kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell: 

a) a versenyeztetési eljárás megindításának indokait, az eljárással elérni kívánt – amennyiben 

lehetséges számszerűsített – célokat; 

b) a piaci verseny, valamint a piac műszaki és gazdasági helyzetének áttekintését; 
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c) a rádióspektrumpolitikai csoport (a továbbiakban: RSPG) önkéntes szakértői eljárásával 

kapcsolatos információkat; 

d) az eljárás rendjére vonatkozó alapvető szabályokat, így különösen a jelentkezés feltételeit, 

módját, határidejét, az eljárás lezárásának feltételeit, a kiírási dokumentáció módosításának 

feltételeit és tájékoztatást a jogorvoslati rendszerről; 

e) a megszerezhető rádióspektrum-készlet leírását, valamint használatának részletes 

feltételeit; 

f) a rádióspektrum-használati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, 

illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság alapján végezhető elektronikus hírközlési 

tevékenység alapvető adatait és végzésének feltételeit; 

g) a rádióspektrum-használati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, 

illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság továbbhasznosíthatóságára vonatkozó 

jogszabályi feltételeket; 

h) a 8. § (1) bekezdés szerinti regisztráció feltételeit, valamint a részvételi díj összegét és 

megfizetésének feltételeit; 

i) a kikiáltási ár, illetve a pályázati díj mértékét és a teljes árverési, illetve a teljes pályázati díj 

megfizetésének feltételeit; 

j) a részvétellel kapcsolatos feltételeket, ennek keretében a jelentkezőkre és résztvevőkre 

vonatkozó személyi, részvételi és egyéb feltételeket; 

k) a biztosíték vagy biztosítékok összegét, és a biztosíték nyújtására vonatkozó egyéb 

feltételeket; 

l) az eljárásra vonatkozó egyéb, jogszabályban meghatározott feltételeket;  

m) az adott eljárás sajátosságaihoz igazodó, valamint a Hatóság által jelentősnek ítélt egyéb 

szakmai feltételeket, így különösen a jelentkezők által kötelezően megteendő vállalásokat, 

ajánlati kötöttség előírása esetén az ajánlati kötöttség feltételeit; és 

n) a rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbításának feltételeit, valamint a 

megújítás lehetőségével vagy kizárásával kapcsolatos rendelkezéseket. 

(1a) A kiírási dokumentációban – a személyi (részvételi), alaki és tartalmi feltételek mellett – a 

következő feltételek, kötelezettségek köthetők ki: 

a) az elnyert rádióspektrum-használati jogosultsággal kapcsolatos szolgáltatás 

nyújtására vagy az alkalmazható technológiára vonatkozó kötelezettség, ideértve szükség 

szerint a lefedettséggel, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos kötelezettségeket is; 

b) eredményes és hatékony rádióspektrum-használatra vonatkozó – arányos és 

megkülönböztetés-mentes – feltételek az Eht.-ban foglalt, rádióspektrum-gazdálkodással 

összefüggő rendelkezésekkel összhangban; 

c) az elektronikus hírközlési szolgáltatások különböző típusaira előírt – arányos és 

megkülönböztetés-mentes – korlátozások, szükséges műszaki és működési feltételek, 

amennyiben az a káros zavarás elkerüléséhez, a lakosság egészségének védelméhez és 

elektromágneses sugárzással kapcsolatos – külön jogszabályban rögzített – feltételek 

érvényesüléséhez, a szolgáltatás műszaki minőségének biztosításához, a rádióspektrum 

megosztott használatának maximalizálásához, a hatékony rádióspektrum-használat 

garantálásához vagy egyéb – jogszabályon alapuló – közérdekű cél eléréséhez szükséges; 
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d) az elnyert rádióspektrum-használati jogosultság maximális időtartama, figyelemmel az 

Eht. 55. § (9b) bekezdésében foglaltakra; 

e) a rádióspektrum-használati jogosultság átruházására, haszonbérletére vonatkozó – 

jogszabályon alapuló – feltételek; 

f) rádióspektrumdíjakra vonatkozó előírások; 

g)  a jelentkező vagy a résztvevő által – a rádióspektrum-használati jogosultság 

megszerzésével összefüggésben – önkéntesen vállalható kötelezettségek; 

h) a rádióspektrum közös vagy megosztott használatára, rádióspektrumokhoz való 

hozzáférésre, más használó számára történő lehetővé tételre irányuló kötelezettségek; 

i) a rádióspektrumok használatára vonatkozó, nemzetközi megállapodások alapján 

fennálló kötelezettségek; vagy 

j) a rádióspektrum-sávok kísérleti célú használatával kapcsolatos kötelezettségek. 

(1b) A rádióspektrumhasználati jogosultság versenyeztetési eljárásban történő megszerzése 

során a verseny előmozdítása és a verseny torzulásainak elkerülése érdekében az alábbi 

kötelezettségek írhatók elő a kiírási dokumentációban:  

a) annak a rádióspektrumnak a mennyiségi korlátozása, amelyre valamely vállalkozás 

használati jogokat szerezhet; 

b) a versenyeztetési eljárásban megszerezhető rádióspektrum-használati jogosultság – a 

verseny előmozdítása és a verseny torzulásainak elkerülése érdekében történő – feltételekhez 

kötése, beleértve a nagykereskedelmi hozzáférés, országos vagy regionális roaming 

biztosítási kötelezettséget;  

c) amennyiben a piac helyzete alapján indokolt, valamely értékesítési egység vagy 

értékesítési egységekből álló csoport fenntartása újonnan belépők számára; 

d) egyes frekvenciasávokban újabb rádióspektrum-használati jogosultság megszerzésének 

korlátozása, kizárása vagy feltételekhez kötése a rádióspektrum-használati jogosultság 

versenyeztetési vagy más eljárásban történő megszerzéséből vagy halmozásából adódó 

versenytorzulás elkerülése érdekében; 

e) a rádióspektrum-használati jogosultság nemzeti vagy uniós összefonódás-ellenőrzés alól 

mentes átruházásának megtiltása vagy feltételekhez kötése, amennyiben az ilyen átruházás 

a versenyt várhatóan jelentős mértékben károsítja; vagy 

f) a versenyeztetési eljárás során elnyert rádióspektrum-használati jogosultságok 

módosításának lehetősége a jogosultság teljes időtartama alatt, amennyiben ez a 

rádióspektrum-használati jogosultság bármelyhalmozásából adódó versenytorzulás 

korrekciójához szükséges.  

(1c) Ha a Hatóság a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában az (1b) bekezdés 

szerinti feltételeket, kötelezettségeket határoz meg, köteles az Eht. 62. § (2) bekezdésében és 

az Elnök piacmeghatározás és a piacelemzés lefolytatására, a jelentős piaci erővel rendelkező 

szolgáltatók azonosítására és kötelezettségek előírására, valamint ezen eljárásokban kiróható 

kötelezettségekkel kapcsolatos eljárások folytatására vonatkozó rendeletében foglalt 

szempontoknak megfelelően hatáselemzést készíteni. A hatáselemzésben a meglévő piaci 

helyzet értékelésén túl – az előretekintő időtáv alapú megközelítésnek megfelelően – a 

Hatóság figyelembe veszi, hogy 
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a) a versenyeztetési eljárás tárgyát képező rádióspektrum-használati jogosultság 

megszerzése milyen hatással lehet a versenyre, és az (1b) bekezdés szerinti kötelezettségek 

szükségesek-e a verseny fenntartásához vagy eléréséhez; és  

b) a tervezett kötelezettségek és feltételek előírása valószínűsíthetően milyen hatással van a 

rádióspektrum-használati jogosultsággal rendelkező szolgáltatók által már megvalósított és 

tervezett beruházásokra. 

(1d) Az (1c) bekezdés szerinti esetben a Hatóság az Eht. 40/A. § szerinti egyeztetés során 

köteles a hatáselemzést is közzétenni a kiírási dokumentáció mellékleteként.  

(1e) A Hatóság a rádióspektrum ésszerű és hatékony használatának biztosítása vagy a 

lefedettség bővítése céljából a rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési eljárás 

során történő megszerzése esetére a kiírási dokumentációban lehetővé teheti, hogy az Elnök 

az Eht. 100/B. § (1) bekezdés alapján hozott határozatában az alábbi kötelezettséget írja elő: 

a) passzív vagy aktív infrastruktúra, illetve valamely rádióspektrum megosztását, 

b) barangolási szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó megállapodások megkötését, 

vagy 

c) rádióspektrum-használaton alapuló hálózatok és szolgáltatások biztosítását szolgáló 

infrastruktúra közös kiépítését. 

(1f) A kiírási dokumentációban nem írható elő olyan feltétel, amely akadályozhatja a 

rádióspektrum megosztott használatát.  

(1g) Az (1a)-(1b) bekezdésben foglalt kötelezettségeket és feltételeket, valamint az (1e) 

bekezdés szerinti kötelezettség előírásának lehetőségét – a kiírási dokumentációban 

meghatározottak szerint – a Hatóság a versenyeztetési eljárásban hozott a 21. § (1) bekezdés 

a) pont szerinti határozatában rögzíti vagy a 21. § (7) bekezdés szerinti hatósági szerződésbe 

foglalja.  

(2) A kiírási dokumentációban – a tényleges verseny elősegítésén, élénkítésén és a 

versenytorzulás elkerülésén kívül – kizárólag az alábbiakban felsorolt egy vagy több cél 

határozható meg:  

a) a lefedettség biztosítása vagy a meglevő lefedettség növelése, 

b) a szolgáltatás minőségének biztosítása, 

c) a rádióspektrum hatékony használatának ösztönzése – többek között – a rádióspektrum-

használati jogosultsághoz kapcsolódó feltételekre és a díjak mértékére figyelemmel, vagy 

d) az innováció és a vállalkozásfejlesztés elősegítése. 

(2a) A kiírási dokumentációban szereplő feltételek meghatározása során a Hatóság 

figyelembe veszi az Eht. 2. § a)-h) és l)-p) pontokban, valamint a 100/B. § (4) bekezdés a)-g) 

pontjában foglalt célkitűzések és követelmények megfelelő érvényesülését, amennyiben az 

adott célkitűzés vagy követelmény az egyedi versenyeztetési eljárás esetében értelmezhető. 

(2b) Az Eht. 84. § (7) bekezdésében rögzített szempontok mellett a Hatóság a kikiáltási ár és 

a pályázati díj megállapításánál tekintettel van a megszerezhető rádióspektrum-készlet 

használhatóságára, valamint az alternatív használat lehetőségére is. 

(3) A Hatóság köteles a hirdetményben meghatározott módon a kiírási dokumentációt minden 

érdekelt számára elérhetővé tenni. 
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4/A. § (1) A Hatóság a versenyeztetési eljárás feltételeinek, szempontjainak kialakítása során 

együttműködhet más tagállam vagy tagállamok elektronikus hírközlési szabályozó 

hatóságaival vagy az RSPG-vel. 

(2) A Hatóság – piaci igény esetén – az érintett tagállam vagy tagállamok elektronikus 

hírközlési szabályozó hatóságaival egyeztetve, más tagállami szabályozó hatóság vagy 

hatóságok intézkedéstervezetével összhangban határozza meg a versenyeztetési eljárás 

feltételeit, szempontjait (a továbbiakban: közös versenyeztetési eljárás). A Hatóság közös 

versenyeztetési eljárás esetén más tagállam elektronikus hírközlési szabályozó hatóságával 

közösen is lefolytathatja a rádióspektrum-használati jogosultság elosztására irányuló eljárást. 

(3) Közös versenyeztetési eljárás esetén a Hatóság a kiírási dokumentációban  

a) rádióspektrum-használati jogosultságok megszerzésével összefüggésben az érintett 

tagállam vagy tagállamok elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival egyeztetett, 

egységes feltételeket is meghatározhat, így különösen a nyertesek kiválasztásának 

szempontjait vagy a versenyeztetési eljárás ütemezését; 

b) a rádióspektrum-használati jogosultságok gyakorlásához kapcsolódóan az érintett tagállam 

vagy tagállamok elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival egyeztetett olyan egységes 

vagy összehasonlítható feltételeket határozhat meg, amelyek lehetővé teszik többek között a 

hasonló rádióspektrum megszerezhetőségét; vagy 

c) olyan feltételeket állapít meg, amelyek biztosítják, hogy más tagállam elektronikus hírközlési 

szabályozó hatósága is részt vegyen a közös versenyeztetési eljárásban.” 

(5) Az R. 9. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A versenyeztetési eljárásban az vehet részt:)  

„d) akinek a kiírási dokumentációban meghatározott mértékű biztosíték a rendelkezésére áll, 

ha a Hatóság biztosíték benyújtását írja elő; és” 

(6) Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kiírási dokumentációban egyértelműen, világosan és egymástól elkülöníthetően kell 

meghatározni a jelentkezés alaki és – amennyiben a kiírási dokumentációban meghatározásra 

került – tartalmi érvényességi feltételeit, valamint, hogy mely érvényességi feltétel tekintetében 

van helye – az eljárás során – hiánypótlásnak.” 

(7) Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Ha a kiírási dokumentáció szerint a versenyeztetési eljárás tárgyát képező 

rádióspektrumkészlet több frekvenciasávból vagy egy vagy több frekvenciasáv kisebb 

egységeiből képzett csoportból áll, a kiírási dokumentáció rendelkezhet úgy, hogy a kiírási 

dokumentációban meghatározott értékesítési egységenként vagy értékesítési egységekből 

álló csoportonként elkülönítetten nyújtható be ajánlat.” 

(8) Az R. 13/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„13/A. § (1) A 11. § (4) bekezdése szerinti esetben a kiírási dokumentáció előírhatja, hogy 

a) a Hatóság a kiírási dokumentációban meghatározott értékesítési egységenként vagy 

értékesítési egységekből képzett csoportonként elkülönítetten vizsgálja az egyes ajánlatok 

alaki és tartalmi érvényességét, vagy 
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b) ha a kiírási dokumentációban meghatározott értékesítési egység vagy értékesítési 

egységből képzett csoport vonatkozásában – a jelentkező vagy a résztvevő által – benyújtott 

ajánlatok közül valamely ajánlat nem felel meg az alaki vagy tartalmi érvényességi 

feltételeknek, a Hatóság kizárólag az adott értékesítési egység vagy értékesítési egységekből 

képzett csoport vonatkozásában tett ajánlat alaki vagy tartalmi érvénytelenségét állapítja meg 

az eljárást lezáró döntésében, az alakilag és tartalmilag érvényes ajánlatot vagy ajánlatokat 

értékeli. 

(2) Ha a jelentkező vagy résztvevő több értékesítési egységre vagy értékesítési egységekből 

képzett csoportra vonatkozóan tett ajánlatot, és az összes ajánlata alaki vagy tartalmi 

szempontból érvénytelen, a Hatóság az alaki vagy tartalmi érvénytelenséget külön végzéssel 

nem állapítja meg, a jelentkezés és az ajánlatok érvénytelenségét az eljárást lezáró döntésébe 

foglalja.” 

(9) Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat 

 a) a nyerteseknek a versenyeztetési eljárást lezáró döntés közlését követően a kiírási 

dokumentációban meghatározott határidőben, a kiírási dokumentáció erre vonatkozó 

rendelkezése hiányában a döntés közlésétől számított harminc napon belül, vagy 

b) ha a kiírási dokumentáció több részletben történő fizetést tesz lehetővé, a kiírási 

dokumentációban meghatározott részletfizetési határidőkön belül kell teljesíteniük a Hatóság 

által meghatározott számlára úgy, hogy az a számlán határidőben, hiánytalanul jóváírásra 

kerüljön.” 

(10) Az R. 20. § (1) bekezdésének b)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A Hatóság végzéssel megszünteti a versenyeztetési eljárást, amennyiben) 

„b) az eljárás a lefolytatása során felmerült körülmény, feltétel folytán okafogyottá válik, így 

különösen abban az esetben, ha a hirdetményt követően a hazai vagy a nemzetközi gazdasági 

környezet nagymértékben megváltozik vagy a kiíráskor fennálló – gazdasági, jogi, 

rádióspektrum-gazdálkodási, hírközlési vagy médiaszolgáltatási piaci – körülmények, 

feltételek lényegesen megváltoznak, 

c) a Hatóság mérlegelése szerinti hírközléspolitikai, rádióspektrum-gazdálkodási szempontok, 

vagy az irányadó jogszabályokban vagy a kiírási dokumentációban rögzített alapelvek, célok 

az eljárás lefolytatásával nem biztosíthatóak, vagy 

d) a Hatóság a jelentkezések, ajánlatok és a rendelkezésre álló információk alapján 

megállapítja, hogy egyetlen jelentkező jelentkezése, ajánlata sem felel meg az irányadó 

jogszabályokban foglalt céloknak és alapelveknek, vagy bármely jelentkező nyertessé 

nyilvánítása veszélyeztetné a rádióspektrum-készlettel, mint állami tulajdonnal való felelős, 

rendeltetésszerű, hatékony gazdálkodást.” 

(11) Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Amennyiben a kiírási dokumentáció szerint a versenyeztetési eljárás tárgyát több 

értékesítési egység képezi, akkor a Hatóság mérlegelése alapján vagy valamennyi 

értékesítési egységre vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultság tekintetében külön 

határozatot hoz, vagy egyes értékesítési egységek vagy valamennyi értékesítési egységre 

vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultság tekintetében egybefoglalt határozatot hoz.” 

(12) Az R. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(6) Amennyiben a kiírási dokumentáció nem teszi lehetővé a (7) bekezdésben foglaltak 
szerinti hatósági szerződés megkötését, a Hatóság az (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
határozatában – a kiírási dokumentációval, illetve a nyertes ajánlatával összhangban – 
rendelkezik a megszerzett rádióspektrum-készletről és használatának feltételeiről, így 
különösen: 
a) az egyedi engedély kiadása iránti eljárás megindításának határidejéről,  
b) a szolgáltatás megkezdésének határidejéről, ha a frekvenciát a kiírási dokumentáció, illetve 
a nyertes ajánlat szerint szolgáltatás nyújtására használják és a kiírási dokumentációban volt 
erre vonatkozó előírás, továbbá 
c) a kiírási dokumentációban előírt, illetőleg a nyertes ajánlatában vállalt egyéb feltételről.” 
 
(13) Az R. 21. § (7a) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7a) Amennyiben a Hatóság a versenyeztetési eljárás tárgyát képező valamennyi értékesítési 

egységre vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultság tekintetében egybefoglalt 

határozatot hoz, és a határozatot a bíróság jogerősen hatályon kívül helyezi, a Hatóság a 

bíróság által megállapított anyagi jogi jogszabálysértéssel közvetlenül nem érintett értékesítési 

egység nyertesével (e § alkalmazásában a továbbiakban: ügyfél) az általa elnyert értékesítési 

egységekre vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultság tárgyában, továbbá az érintett 

frekvenciasávval összefüggő esetleges sávátrendezés feltételeiben – az ügynek a közérdek 

és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében – hatósági szerződést köthet, 

feltéve, hogy 

a) a bíróság nem állapított meg olyan anyagi jogi jogszabálysértést, amely alapján az adott 

értékesítési egység vonatkozásában a hatósági szerződést kötő nyertes nyertességét nem 

lehetett volna megállapítani; és 

b) a hatósági szerződés nem sérti a jogszabálysértéssel nem érintett más nyertesek 

jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, így különösen nem tartalmaz a kiírási 

dokumentációban, valamint a versenyeztetési eljárást lezáró határozatban meghatározott 

jogokon, kötelezettségeken és feltételeken felüli további jogokat, kötelezettségeket és 

feltételeket, azzal, hogy a rádióspektrum-használati jogosultság időtartama, a fizetendő díj és 

megfizetésének feltételei tekintetében a hatósági szerződés eltérhet a dokumentációban, 

valamint az eljárást lezáró határozatban meghatározottaktól; és 

c) a hatósági szerződés megkötése az ügy összes körülményére, így különösen az ügyfél 

szolgáltatásai folytonosságának vagy az általa nyújtott szolgáltatás műszaki színvonalának 

biztosítása vagy az előfizetők védelme érdekében indokolt.” 

(14) Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„22. § (1) A versenyeztetési eljárás nyertesének kizárólagos joga nyílik arra, hogy az általa 

megszerzett frekvenciahasználati jogosultság alapján az érintett frekvencia használatához 

szükséges egyedi engedélyek kiadása érdekében eljárást kezdeményezzen a kiírási 

dokumentációban meghatározottak szerint. 

(1a) A frekvenciahasználati jogosultság időbeli hatályának kezdő napja a 21. § (1) bekezdés 

a) pontjában hozott határozat véglegessé válásának napja, vagy hatósági szerződéskötés 

esetén a 21. § (7) bekezdése szerinti szerződés megkötésének napja. 

(2) A frekvenciahasználati jogosultság alapján kiadott rádióengedély érvényességének 

legkorábbi kezdőnapja: 

a) a teljes árverési díj, illetve a teljes pályázati díj Hatóság által meghatározott számlán történő 

jóváírásának napját követő nap,  
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b) több részletben történő fizetés esetén az első törlesztőrészletnek a Hatóság által 

meghatározott számlán történő jóváírásának napját követő nap, amennyiben a nyertes 

résztvevő az első törlesztőrészlettel csökkentett teljes árverési díj, illetve teljes pályázati díj, 

illetve időszakos fizetési kötelezettség esetén a következő időszakra eső díj összegének 

megfelelő biztosítékot nyújtott,  

c) abban az esetben, ha a Hatóság a versenyeztetési eljárás nyertesével hatósági szerződést 

köt, a hatósági szerződés hatálybalépésének napját követő nap,  

d) ha az elnyert frekvenciahasználati jogosultság olyan frekvenciakészletre vonatkozik, 

amelyben az a)-b) pont szerinti időpontot követően jár le egy korábbi eljárásban elnyert 

frekvenciahasználati jogosultság (a továbbiakban: korábbi jogosultság), a korábbi jogosultság 

megszűnését követő nap. 

(2a) A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló NMHH rendelet szerinti sávdíjfizetési 

kötelezettség kezdőnapja a rádióengedély érvényességének (2) bekezdésben meghatározott 

legkorábbi időpontja.  

(2b) A frekvenciahasználati jogosultság időbeli hatályát, időtartamát, lejáratát a Hatóság oly 

módon is meghatározhatja, hogy egy vagy több frekvenciasávban biztosítsa a 

frekvenciahasználati jogosultságok és jogok egyidejű lejáratát. A jogosultság időtartamának – 

a versenyeztetési eljárás során történő – meghatározása során a Hatóság biztosítja, hogy a 

versenyeztetési eljárásban minden nyertes frekvenciahasználati joga legalább 15 évig 

érvényes legyen.  

(3) A frekvenciahasználati jogosultság megszűnésével egyidejűleg megszűnik a 

rádióengedély érvényessége.” 

(15) Az R. 28. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) E rendeletnek az …/2020. (….) NMHH rendelettel megállapított rendelkezéseit a 

folyamatban lévő eljárásokban nem kell alkalmazni.” 

(16) Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„29. § Ez a rendelet  
a) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló 2018. december 11-i 
2018/1972/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13., 35-37., 45., 47-52. és 55. cikkének, 
valamint az 1. mellékletének és 
b) az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 
243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak  
való megfelelést szolgálja.” 

 
2. § 

 
 (1) Az R. 1. § b) pontjában az „árverés, illetve pályázat” szövegrész helyébe a 

„versenyeztetés” szöveg, 2. § c) pontjában az „az árverés vagy pályázat” szövegrész helyébe 

az „a versenyeztetési eljárás” szöveg, 2. § d) pontjában az „az árverési vagy pályázati” 

szövegrész helyébe az „a versenyeztetési” szöveg, 2. § e) pontjában az „az árverés vagy a 

pályázat” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési eljárás” szöveg, valamint az „azokra” 

szövegrész helyébe az „arra” szöveg, 2. § i) pontjában az „az árverésen/pályázaton” 

szövegrész helyébe az „a versenyeztetési eljáráson” szöveg, 3. §-t megelőző alcím címében 

az „Az árverés és a pályázat” szövegrész helyébe a „A versenyeztetési eljárás” szöveg, 4. §-t 

megelőző alcím címében az „Árverés, illetve pályázat” szövegrész helyébe a „Versenyeztetési 

eljárás” szöveg, 5. § (2) bekezdésében az „az árverés, illetve a pályázat” szövegrész helyébe 
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az „a versenyeztetési eljárás” szöveg, 5. § (4) bekezdésében az „Az árverés, illetve a pályázati” 

szövegrész helyébe az „A versenyeztetési” szöveg, 7. § (2) bekezdésében az „az árverési, 

illetve a pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési” szöveg, 9. §-ában az „Az 

árverésen, illetve pályázaton” szövegrész helyébe az „A versenyeztetési eljárásban” szöveg, 

10. § (1) bekezdésében az „Az árverésre, illetve a pályázatra” szövegrész helyébe az „A 

versenyeztetési eljárásra” szöveg, 11. § (4) bekezdésében a „pályázati vagy árverési” 

szövegrész helyébe a „versenyeztetési” szöveg, 14. § (1) és (3) bekezdésében az „az árverési, 

illetve a pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési” szöveg, 18. § (4) bekezdésében 

a „biztosítékot felszabadítja” szövegrész helyébe a „biztosítékot – a jelentkező vagy a 

résztvevő kérésére – felszabadítja” szöveg, 18. § (4) bekezdés c) pontjában az „az árverést, 

illetve a pályázatot” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési eljárást” szöveg, 18. § (4) 

bekezdés d) pontjában az „az árverésen, illetve a pályázaton” szövegrész helyébe az „a 

versenyeztetési eljárásban” szöveg, 18. § (4) bekezdés e) pontjában az „az árverési, pályázati” 

szövegrész helyébe az „a versenyeztetési” szöveg, 20. § (1) bekezdésében az „az árverési, 

pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési” szöveg, 21. §-t megelőző alcím címében 

az „Az eljárás” szövegrész helyébe az „A versenyeztetési eljárás” szöveg, 21. § (1) bekezdés 

a) és b) pontjában az „az árverés vagy a pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési” 

szöveg, 21. § (2) bekezdésében a „pályázati vagy árverési” szövegrész helyébe a 

„versenyeztetési” szöveg, 21. § (7) bekezdésében az „az árverés vagy a pályázat” szövegrész 

helyébe az „a versenyeztetési eljárás” szöveg, 21. § (7a) bekezdésében az „az árverési, illetve 

a pályázati” szövegrész helyébe az „a versenyeztetési” szöveg, 21. § (7a) bekezdés b) 

pontjában a „tartalmaz az árverési vagy pályázati kiírási” szövegrész helyébe a „tartalmaz a 

kiírási” szöveg, a „pályázati vagy árverési” szövegrész helyébe a „versenyeztetési” szöveg, 

21. § (7b) bekezdésében az „az árverési vagy pályázati” szövegrész helyébe az „a 

versenyeztetési” szöveg és a „frekvenciablokkra vonatkozó, árverési vagy pályázati kiírási” 

szövegrész helyébe a „frekvenciablokkra vonatkozó kiírási” szöveg, 24. §-ában a „pályázati, 

illetve az árverési” szövegrész helyébe a „versenyeztetési” szöveg lép. 

(2) Az R. 1. § a) és b) pontjában és 2. § d), f), g) pontjában a „frekvenciahasználati” szövegrész 

helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg, 2. § j), k) és m) pontjában a 

„frekvenciakészletre” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-készletre” szöveg, 2. § l) 

pontjában a „frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg, 

3. § (1) bekezdésében a „szerinti árverés és pályázati eljárás” szövegrész helyébe a „szerinti 

eljárás” szöveg, 3. § (4) bekezdésében a „frekvenciakészlet, illetve frekvenciablokk használati” 

szövegrész helyébe a „rádióspektrum-készlet rádióspektrum-használati ” szöveg, 6. § (4) 

bekezdésében a „közzéteszi, illetve a” szövegrész helyébe a „közzéteszi, valamint a” szöveg, 

9. § b) pontjában a „frekvenciatartományra” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-készletre” 

szöveg, 10. § (3) bekezdésében a „feltételek, illetve az” szövegrész helyébe a „feltételek, 

valamint az” szöveg, 12. § (3) bekezdésében a „listáját a honlapján” szövegrész helyébe a 

„listáját az internetes honlapján” szöveg, 13. §-ában az „árverési, illetve pályázati” szövegrész 

helyébe az „árverési vagy a pályázati” szöveg, 17. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 18. 

§ (2) bekezdés a) pontjában a „díjat, illetve a” szövegrész helyébe a „díjat vagy a” szöveg, 21. 

§ (7b) bekezdésében a „frekvenciablokkra vonatkozó, kiírási” szövegrész helyébe az 

„értékesítési egységre vonatkozó kiírási” szöveg, 22. §-t megelőző alcím címében a 

„Frekvenciahasználati” szövegrész helyébe a „Rádióspektrum-használati” szöveg, 22. § (1) 

bekezdésében a „frekvenciahasználati jogosultság” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-

használati jogosultság” szöveg, az „érintett frekvencia” szövegrész helyébe az „érintett 

rádióspektrum” szöveg, 22. § (1a) bekezdésében, (2) bekezdésében, (2) bekezdés d) 

pontjában, (2b) bekezdésében és (3) bekezdésében a „frekvenciahasználati jogosultság” 

szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati jogosultság” szöveg, 22. § (2) bekezdés d) 

pontjában a „frekvenciakészletre” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-készletre” szöveg, 22. 
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§ (2b) bekezdésében a „frekvenciahasználati jogosultságok” szövegrész helyébe a 

„rádióspektrum-használati jogosultságok” szöveg és a „frekvenciahasználati joga” szövegrész 

helyébe a „rádióspektrum-használati joga” szöveg, 23. §-ában a „frekvenciahasználati” 

szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használati” szöveg, 24. §-ában a „frekvenciakészlet” 

szövegrész helyébe a „rádióspektrum-készlet” szöveg, 25. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 

frekvenciakészlet” szövegrész helyébe az „az értékesítési egység” szöveg, 25. § (1) 

bekezdésének f) pontjában a „frekvenciakészlet hatékony felhasználására” szövegrész 

helyébe a „rádióspektrum hatékony használatára” szöveg, 27. § (1) bekezdésének a) 

pontjában a „frekvenciakészlet felhasználásával” szövegrész helyébe a „rádióspektrum 

használatával” szöveg lép. 

3. § 

Hatályát veszti az R. 15. §-a és 16. §-a. 

4. § 

(1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. szeptember 14. napján lép 

hatályba. 

(2) Az 1. § (2), (4), (7), (8), (10)-(13), (15) és (16) bekezdése, a 2. § (2) bekezdése és a 3. §-a 

2020. december 21. napján lép hatályba. 

5. § 

Ez a rendelet  

a) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló 2018. december 11-i 

2018/1972/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13., 35-37., 45., 47-52. és 55. 

cikkének, valamint az 1. mellékletének és 

b) az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 

14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak  

 való megfelelést szolgálja. 

 

 

 Dr. Karas Monika 

 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 


