
Nem természetes személy1 
REGISZTRÁCIÓS KÉRELME 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) adat- és dokumentumbekérő 
(Adatkapu) rendszerében frekvenciahasználattal kapcsolatos űrlapok használatára

A bejelentés jellege2

A regisztráló adatai
A Cég teljes neve3:

A cég rövidített elnevezése:

Székhely címe:

Levelezési címe4:

E-mail címe:

FMS-partnerkódja:

Számlaszáma5:

Adószáma³:

Hivatali Kapu vagy Cégkapu címe6:

Ügyfajta, amelyet az Adatkapun szeretnék intézni:

Az NMHH elektronikusan küldött számláit a(z) e-mail címen7 be fogom fogadni.

Kelt: ,

Cégképviseletre jogosult:

Neve: 

Tisztsége/beosztása8: P.H.

Aláírása 

1 Továbbiakban „Cég”
2 Az Adatkapu rendszerben még nem regisztrált vagy regisztrált ügyfél adatainak módosítására.
3 A cég elnevezését, adószámát minden esetben meg kell adni.
4 ha nem egyezik a székhely címmel.
5 Polgári frekvenciagazdálkodási ügyekben kötelező megadni.
6 Egyszerűsített ügyintézéshez megadása kötelező
7 E-mail cím hiányában a kiállított spektrumhasználati díjszámla postai úton kerül továbbításra.
8 Új tisztség/beosztás elnevezés is megadható
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Képviselő-regisztráció9 
az NMHH Adatkapu rendszerébe

A regisztrált cég adatai

Teljes neve10:

Rövid neve:

Adószáma11:

Az alábbi természetes személy 
képviselő-regisztrációját kéri 

Képviselő	neve:

Képviselő	neve,	ahogyan 
korábban	regisztrálásra	került12::

	Ügyfélkapu-fiókhoz	tartozó	e-mail	cím:

Telefonszám:	 +

Cégképviseletre jogosult:

Neve: 

Tisztsége/beosztása13: P.H.

Aláírása 

Képviselői nyilatkozat
Alulírott hozzájárulok, hogy az NMHH a képviselői regisztrációhoz megadott személyes adataimat az Adatkapun ke-
resztül történő kapcsolattartás céljából a regisztráció törléséig kezelje.

Kelt: ,

a képviselő aláírása14 

9 Regisztrált partner esetében, új képviselő bejelentéséhez, képviselő törléséhez, adatának módosításához elegendő ennek az oldalnak a benyúj-
tása.
10 A cég elnevezését minden esetben meg kell adni.
11 A cég adószámát minden esetben meg kell adni.
12 Csak akkor kell megadni, ha megváltozott a képviselő neve a korábbi regisztrációhoz képest.
13 Új tisztség-/beosztás-elnevezés is megadható.
14 Képviselő törlésére vonatkozó kérelem benyújtható a képviselő aláírása nélkül is.
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