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• tudnivalók az eljárásról, a szabályok 
forrásairól

• az ütemezés

• regisztráció, kapcsolattartás

• jelentkezés

• biztosítékok, jogkövetkezmények

• Kezdőlicit-tétel és licitálás

• blokk-kiegészítés, a 900 MHz-es 
frekvenciasáv árverésének különös szabályai
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• hatósági ügy és hatósági eljárás

• hivatalból indul, a hirdetmény közzétételével

• részletes szabályait a Dokumentáció 
határozza meg

• a Dokumentáció az árverési eljárás során 
felmerült kérdésekben kötelezően 
alkalmazandó

• jogszabályok:  Ápszr, az Eht., valamint az Ákr. 
szabályai és fogalmai(!) megfelelően alkalmazandók

Az árverési eljárás 

Ápszr. 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól



 2020. szeptember 15. – kiírási dokumentációTERVEZET és 

Konzultációs hirdetmény közzététele

 2020. szeptember 29. – konzultáció megrendezése 

(személyes + on-line)
 2020. október 16. – hirdetmény, Dokumentáció, 

eljárásindítás

regisztráció lehetősége (jelentkezési határidő

lejártáig) – Adatlap + regisztrációs díj = írásbeli 

kérdésfeltevési lehetőség a Hivatali kapun

 2020. november 10. napján 9 órától 12 óráig – jelentkezés

 ~2020. november 11-12. jelentkezések bontása

 2020. november 25-ig – Jelentkezés alaki érvényességi 
feltételeknek való megfelelőség vizsgálata: személyi 
részvételi) és alaki érvényességi követelmények

Tervezett ütemezés 

2020

9. hó

10. hó

11. hó



 ~ 2020. november - december: hiánypótlás: ahol 

megengedett, és ahol indokolt  

 árverési nyilvántartásba vétel, értesítés és közzététel a 

honlapon: ~ 2020. december vagy 2021. január

 próbaárverés a licitálás helyszínén, részvétel nem kötelező: 

~2021. január vége – február eleje, értesítés előtte

 kezdőlicit-tétel és licitálás a licitálás helyszínén: ~ 2021. 

február, értesítés legalább 8 nappal előtte

 Eljárást lezáró döntés: ~ 2021. február vége – március eleje

Tervezett ütemezés - folytatás

2020

2021

1. hó

11. hó

2. hó

12. hó

Kezdőlicit-tétel Licitálás Szerzési listák
Felhasználói 

blokk 
kialakítás

Nyertesek és 
eredmények 

megállapítása

3. hó



Regisztráció

• Jelentősége
 az tehet fel írásbeli kérdést
 az kapja meg az összegyűjtött kérdéseket-

válaszokat
 az kap tájékoztatást az esetleges   

Dokumentáció módosításról 

• Hogyan? Kiírói honlapról  Adatlap 
kitöltés + regisztrációs díj befizetés  Adatlap 
+ díjfizetésről szóló igazolás beküldés

Nem kötelező, nem feltétele a jelentkezésnek  



ÁLTALÁBAN írásban (elektronikus úton) KIVÉVE, AHOL 
KÖTELEZŐ a személyes (szóbeli) 

Írásban
- Kiíró  Cégkapu  Jelentkező/résztvevő+ 

tájékoztatásul kapcsolattartó képviselőnek is;
- Jelentkező/résztvevő  Hivatali kapu (ÁNYK űrlap) 
 Kiíró

Személyesen (szóban)
- jelentkezés benyújtására jogosult képviselő
- min. egy kapcsolattartó képviselő ( jelentkezésben)
- meghatalmazáson alapuló képviselet a Kezdőlicit-

tételen és a licitáláson: Kezdőlicit megtételére, 
licitálásra és azzal összefüggő nyilatkozatok megtételére 
nevesítve a  4/B. és 4/C. melléklet szerinti nyilatkozatok

Kapcsolattartás, képviselet



Jelentkező/résztvevő  ÁNYK űrlap  Kiíró

ÁNYK űrlap

http://nmhh.hu/cikk/206401/Informatikai_segedlet_az_elektronikus_beadvanyok_benyujtasahoz

 Telepíteni kell a NAV-os ÁNYK keretprogramot (adóbevallásra), DE  

a keretprogram „szabadon” bővíthető űrlapokkal

 Telepíteni kell az NMHH_A01 „Általános űrlap beadványok 

előterjesztéséhez” űrlapot (http://nmhh.hu/anyk/NMHH_a01.jar)

Fontos 
 beküldő, arra jogosult természetes  

személy azonosítása (KAÜ-n keresztül)
melléklet csatolása, hitelesítése
 ÁNYK-ban a cégkapus beküldés kiválasztása, 

és 
 beküldés Cégkapun keresztül, a jelentkező 

Cégkapus azonosítójával
 a beérkezésről visszaigazolásnak kell 

érkeznie

http://nmhh.hu/cikk/206401/Informatikai_segedlet_az_elektronikus_beadvanyok_benyujtasahoz
http://nmhh.hu/anyk/NMHH_a01.jar


• a részvételi díj megfizetés igazolása – n. 50 millió Ft 

• részvételi szándéknyilatkozat (4/A. melléklet)

• összevont jelentkezői nyilatkozat (4/D. melléklet)

• a jelentkezőt azonosító dokumentumok

• kapcsolattartó képviselő(k) adatai

• tulajdonosi összetételt bemutató dokumentumok

• eljárási és teljesítési biztosítékok

• egyéb dokumentumok, igazolások 

• ha szükséges, titokmentes változat

• ha nem magyar – hiteles fordítás 

A Jelentkezés tartalma

ÚJ

ÚJ

ÚJ



• Mindkét biztosíték a jelentkezés része 

• Hitelintézettől származó, eredeti, papír alapú + alaki  
követelmények   

• Eljárási biztosíték 2021. június 30-ig 
frekvenciasávonként elkülönülten, max 3 db     

900 MHz:18 mrd Ft; 1800 MHz: 18 mrd Ft;  ∑ 36 mrd Ft

• Teljesítési biztosíték 2022. április 15-ig 

frekvenciasávonként elkülönülten, max. 3 db

900 MHz: 36 mrd Ft; 1800 MHz: 36 mrd Ft;  ∑ 72 mrd Ft

Biztosítékok (eljárási, teljesítési)



A Dokumentáció eljárási szabályainak 
megsértése

a) lehívás az eljárási biztosítékból, illetve 

b) eljárási bírság

c) Jelentkezés alaki érvénytelensége + a) pont

Ha más jogsértés is megvalósul
közigazgatási anyagi jogszabályban megállapított 

bírság, jogkövetkezmény vagy
 szabálysértési felelősség  
büntetőjogi felelősség 
kártérítési felelősség

Jogsértés – jogkövetkezmények



A Kiíró haladéktalanul érvényesíti az eljárási 
biztosíték megfelelő részét az alábbi 
esetekben:

Jelentkezés v. bármely részének visszavonása:
 5 - 25%;

Kezdőlicit vagy licit visszavonása az adott 
fordulóban  15 - 25%;

Sikertelen helyszíni regisztráció, személyes 
jelenlét képviselet nem biztosított (Kezdőlicit 
után)  25%

Az eljárási biztosíték érvényesítése



• személyesen, az erre feljogosított 
képviselőnek
igazolnia kell:

a személyazonosságát

a meghatalmazását

a meghatalmazó aláírásmintáját

• a Dokumentációban meghatározott időpontban:

2020. november 10. napján 9 órától 12 óráig

Budapest, Ostrom u. 23-25. 

• papír alapon, egy példányban, zárt csomagban
„MFCN2020”

• a benyújtást és körülményeit közjegyző tanúsítja + a 

Kiíró átvételi elismervényt állít ki  

A jelentkezés benyújtása 



Árverési nyilvántartásba vétel 

• Alapja  a jelentkezés alaki érvényessége

• Az alakilag érvényes Jelentkezést 
benyújtó jelentkezőket árverési 
nyilvántartásba vesszük

jelentkező  résztvevő

• A nyilvántartásba vett résztvevőket 
közvetlenül értesítjük

• A résztvevők listáját közzétesszük



Kezdőlicit-tétel és 

licitálás



Kezdőlicit-tétel a licitálás helyszínén

• Frekvenciasávonként, a 900 MHz-es sávban 
fordulónként a licitálást megelőző eljárási 
cselekmény

• Kezdőlicit kizárólag a licitálás helyszínén tehető

• Ki tehet Kezdőlicitet?

akinél NINCS kizáró ok a Dokumentáció szerint ÉS

• 900 MHz 1. forduló és 1800 MHz:
a jelentkezésben erről nyilatkoztak (4/A.)   

• 900 MHz 2. forduló: 
érvényes Kezdőlicit az 1. fordulóban ÉS
helyszínen erről nyilatkoztak (4/B.)

A Kezdőlicit-tétel elmulasztásának vagy a Kezdőlicit 
visszavonásának súlyos jogkövetkezményei vannak

ÚJ



Licitálás a helyszínen

• Frekvenciasávonként, 900 MHz-es sávban fordulónként 
a Kezdőlicit-tételt követő eljárási cselekmény

• Licitálni kizárólag a licitálás helyszínén lehet

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

• Személyes részvétel, szóbeli kapcsolattartás

• A licitálásra jogosult résztvevő (megbízott képviselője) 
köteles megjelenni, részt venni, magatartási 
szabályokat (5. melléklet) betartani

A részvétel vagy a licitálás elmulasztásának, a licit 
visszavonásának súlyos jogkövetkezményei vannak



A helyszíni lebonyolítás rendje

• A licitálást megelőző napon
– előzetes regisztráció (ajánlott) 

• A licitálás napján
– személy- és vagyonvédelmi célú ellenőrzés
– egészségvédelmi célú ellenőrzés 
– helyszíni regisztráció (max. 2 fő)
– előkészületek (fülkék elfoglalása, a rendszer kipróbálása)

– a licitálás lefolytatása  Licitálást támogató rendszer 
(forduló, licitkör, licitálási szakasz, szerzési lista)

– licitálás lezárása vagy elnapolása
– jegyzőkönyvek átadása
– folytatás? ha a feltételek adottak:

blokk-kiegészítés/2. forduló (900 MHz) vagy 1800MHz   



A helyszíni jelenlét

• Meg kell jelenni a licitálás helyszínén 9:00 és 9:30 óra 
között 
 személy- és vagyonvédelmi ellenőrzés, és
 egészségvédelmi ellenőrzés, és a
 regisztráció után 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
a helyszíni jelenlét hiányának következményei



A helyszíni jelenlét hiánya
KOMOLY KÖVETKEZMÉNYEI VANNAK, AKÁR EZ IS

• a résztvevő az adott nap további helyszíni 
eseményein nem vehet részt (az adott 
frekvenciasáv esetén későbbi napon sem) 

• érvénytelenítjük a Kezdőlicitjét, 

• lehívjuk az eljárási biztosíték 25%-át,

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

• licitálás lezárását is jelentheti



A licitálás és előkészületei 

• A résztvevők számára kijelölt licitfülkék elfoglalása

• Rövid tájékoztatás 

• a Kezdőlicit-tétel és a licitálás menetéről, 

• alapvető szabályairól és 

• a Licitálást támogató rendszer működéséről,

• Rendszerpróba

• Kezdőlicit-tétel

• Licitálás



Szünet, licitálásmegszakítás, elnapolás 

• 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 esetén megszakítás, 
 elhúzódó licitálás esetén elnapolás



Licitálás

• a licitálás folyamata licitkörökre, licitálási szakaszokra,
és fordulókra osztott

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

• a fordulót, blokk-kiegészítést lezáró szerzési lista 
jelentősége:

 A Kiíró a szerzési listák alapján állapítja meg eljárást 
lezáró döntésben az egyes frekvenciasávokban az 
egyes résztvevő(k) nyertességét és a számukra  
kialakított  felhasználói blokkokat

 ha a forduló v. blokk-kiegészítés lezárását követően 
résztvevő visszavonja bármely licitjét, ezt a Kiíró 
figyelmen kívül hagyja + szankcionálja;



Kezdőlicit-tétel, a licititálás folyamata

Kereslet 
meghaladja a 

kínálatot?

licitszakasz

igen

Szerzési lista 
készítésenem

Kereslet 
meghaladja a 

kínálatot?

Van
 értékesítetlen 

egység?

nem
Megajánlott 
egységár 4. 

szakasz

Sorsolás 
(licitegyezés 

esetén)

nincs

igen
van 4. szakasz

van 2. szakasz

van 3. szakaszújabb licitkör

A 3. szakaszban maximum 10 licitkör

A megmaradt értékesítési egység(ek)re

Kezdőlicit-tétel



A licitálást támogató rendszer 

• 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 tud a 
következő licitálási szakaszra váltani

 a Résztvevői felületet a résztvevők használják; 

• minden résztvevőnek saját Résztvevői felület, és

• csak a saját Résztvevői felületét láthatja és csak 
azt használhatja 



Az árverés eredménye

• frekvenciasávonként a végső szerzési listák 
alapján

• elvi felhasználó blokkok kialakítása

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

• a felhasználói blokkok kialakításának 
eredménye az eljárást lezáró döntésben

• egybefoglalt határozat, minden résztvevővel 
közöljük és a honlapon közzétesszük



900 MHz-es 

frekvenciasáv, 

különös szabályok



blokk-kiegészítés

Mit jelent? 
 lehetőség inkumbens résztvevőknek  
 meghatározott feltételek fennállása esetén a 900

MHz-es frekvenciasáv 1. fordulóját követően az 
inkumbens résztvevők a 2029-ben lejáró 1, illetve 2
MHz frekvenciahasználati jogosultságaikat 5 MHz-es
frekvenciablokkokra egészíthetik ki.

 ∑ 1 db 4 MHz-es + 2 db 3 MHz-es duplex ért. egység

Miért? 
 az értékesítési egységek és felhasználói blokkok   

kialakítása során a szélessávú használat nemzetközi
szabványokban rögzített működési feltételeinek
támogatása

 a rádióspektrum hatékony használatának ösztönzése



900 MHz – 1. forduló

900 MHz – blokk-kiegészítés (ha a feltételek adottak)

900 MHz – 2. forduló (ha a feltételek adottak)

1800 MHz 

A licitálás sorrendje

Az 1800 MHz-es frekvenciasáv Kezdőlicit-tétele és licitálása folytatólagos, HA

 nincs résztvevő, aki kizárólag 1800 MHz-es értékesítésre jelentkezett ÉS

 a Dokumentációban meghatározott egyéb feltételek fennállnak 



900 MHz: 2 forduló, blokk-kiegészítés

1. ford. ∑ 4 db ért.egys.  mind elkel v.  marad 

 ha új résztvevő tett érvényes Kezdőlicitet az 1.   
ford. + kíván még szerezni  2. forduló 

 ha az új szereplő érvényes Kezdőlicitet tett az 1. ford.    
de nem kíván már szerezni  blokk-kiegészítés

 Ha legalább egy inkumbens nem kíván blokk-
kiegészítést  2. forduló

 Ha  2. forduló (akár blokk-kiegészítés után is)

 2. fordulóban ∑ 2 db ért. egys., HA , 
∑ 2 + maradék ért. egys., HA 



900 MHz: 2 forduló, blokk-kiegészítés

1. forduló

2. forduló

Új résztvevő(k) tettek 
érvényes kezdőlicitet

 az 1. fordulóban?

4/B. melléklet szerinti 
nyilatkozat további szerzési 

igényről

Van
 olyan új résztvevő,
 akinek van további

 szerzési igénye? Mindhárom inkumbens kér 
blokk-kiegészítést?

Mindhárom inkumbens
 tett érvényes Kezdőlicitet 

az 1. fordulóban?

nem

nincs

nem

van

igen

Licitálás lezárása 
2. forduló nélkül

nem

Van további szerzési igény?

van

nincs

igen

BLOKK-KIEGÉSZÍTÉS

Maradt értékesítési egység 
az 1. fordulóból? 

nem

igen

4/C. melléklet szerinti 
nyilatkozat blokk-

kiegészítésről

4/B. melléklet szerinti 
nyilatkozat további szerzési 

igényről



Újdonságok és

összegzés



A rádióengedély (sávdíjfizetés) kezdete 2022. 
április 8. ill. 9.

A teljes árverési díj megfizetése: 2022. 
március 17-ig

Eljárási és teljesítési b. a Jelentkezésben, 
teljesítési biztosíték érv. 2022. ápr.15-ig

Kezdőlicit-tétel az árverés helyszínén

900 MHz-es frekvenciasávban: két forduló és 
blokk-kiegészítés is lehet

Újdonságok – I.



Jelentkezéskor nincs Ajánlat (Kezdőlicit) –
nincs ajánlatbontás

A Jelentkezésnek része, hogy melyik sávban 
fog licitálni a helyszínen    D(4/A melléklet)

Jelentkezői nyilatkozatok D(4/D melléklet)

A próbaárverés időpontja – D-ban nem 
rögzített – tájékoztatás végzésben  

A licitálás időpontja – D-ban nem rögzített 
(értesítés végzésben legalább 8 nappal előbb)



Újdonságok – II.



A licitteremben a képviselők száma              
max. 2 fő                                                   D(15)

Közhiteles nyilvántartásra hivatkozás a 
képviselet igazolása során              D(18) c) 

A szerzési korlát szabályai                D(28) 

Lefedettségi követelmények               D(39)

Szigorúbb személyi részvételi feltételek   D(61)

Újdonságok – III.



a licitálás megszakítása                            D(65)

2 fő helyett 1 a licitteremben              D(15) 

testhőmérséklet-mérés        D(5.melléklet) 

kézfertőtlenítés, maszk          D(5.melléklet)

szociális távolságtartás                D(5.melléklet)

Újdonságok – Covid-19.



Egyszerűség Biztonság Gyorsaság

 a jelentkezéshez elég egy nyomtatott példány

 nincs oldalszámozás, szignálási kötelezettség

 nincs összefűzési, speciális csomagolási kötelezettség 

 előkészített jelentkezői nyilatkozatok 

 nincs a Jelentkezésben Kezdőlicit-tétel

 egységesített bankgaranciák

 csökkentett részvételi díj    

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ



Egyszerűség Biztonság Gyorsaság

 bontás, azonosítás, digitalizálás, zártság biztosítása 
közjegyzői közreműködéssel

 hiánypótlás, összeférhetetlenség feloldásának
lehetősége

 Licitálást támogató rendszer  

 Próbaárverés 

 „kiugrás” megakadályozása

 személy- és vagyonvédelmi ellenőrzés

 egészségvédelmi  ellenőrzés    ÚJ



Egyszerűség Biztonság Gyorsaság

 három árlépcső, licitrendszer  

 4. licitszakaszban pénzbeni ajánlat  

 licitegyezőség esetén sorsolás 

 nincs hatósági szerződéskötés 

 900 MHz blokk-kiegészítés, és 2. forduló is lehet     ÚJ



Dr. Karl Károly


