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2. Melléklet 
JELENTKEZŐI NYILATKOZATOK 
Jelentkező neve: __________________________________________________ 

 cégjegyzékszáma vagy egyéb azonosítója: ___________________ 

 cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel helye (országjel): _______ 

mint a 32 GHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultsága tárgyában 2023. február 10. napján 
kiírt árverési eljárásra jelentkező (a továbbiakban: jelentkező) 

1. a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten, jogfenntartás és korlátozás nélkül, valamint 
visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy szándékában áll a 32 GHz-es frekvenciasáv 
frekvenciahasználati jogosultságai tárgyában kiírt árverési eljárásban (a továbbiakban: árverési 
eljárás) részt venni; 

2. az árverési eljárás dokumentációjában (a továbbiakban: Dokumentáció) és az árverési eljárásról 
közzétett hirdetményben foglaltakat magára nézve visszavonhatatlanul, fenntartás és korlátozás 
nélkül kötelezőnek ismeri el; 

3. elfogadja az Ajánlat vagy a Viszontajánlat visszavonásának a Dokumentációban rögzített 
jogkövetkezményeit, valamint a Viszontajánlattétel elmulasztásának a Dokumentációban 
meghatározott következményét; 

4. tudomásul veszi, hogy az árverési eljárásban részt vehetnek egy vállalkozáscsoportba tartozó 
személyek, szervezetek, de együttesen sem szerezhetnek több értékesítési egységet a 
Dokumentációban meghatározott – egy résztvevő által megszerezhető – értékesítési egységek 
számánál; 

5. kifejezetten, jogfenntartás nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 26. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartási módokon az 
alább megnevezett kapcsolattartó képviselőjével/képviselőivel az alábbi elérhetőségeik 
bármelyikén közöltek a jelentkező, illetve résztvevő számára joghatályos közlésnek minősülnek: 

a. 1. Kapcsolattartó képviselő: 

i. neve: __________________________________________ 

ii. lakcíme: ________________________________________ 

iii. anyja neve: _____________________________________ 

iv. születési hely, idő: ________________________________ 

v. személyazonosság igazolására alkalmas okmány száma: 
_________________________ 

b. 1. Kapcsolattartó képviselő elérhetőségei: 

i. mobiltelefonszám: _________________________________ 

ii. e-mail cím: _______________________________________ 

iii. postai levelezési címe: _____________________________ 

c. 2. Kapcsolattartó képviselő: 

i. neve: __________________________________________ 

ii. lakcíme: ________________________________________ 

iii. anyja neve: _____________________________________ 

iv. születési hely, idő: ________________________________ 

v. személyazonosság igazolására alkalmas okmány száma: 
_________________________ 

d. 2. Kapcsolattartó képviselő elérhetőségei: 

i. mobiltelefonszám: _________________________________ 

ii. e-mail cím: _______________________________________ 

iii. postai levelezési címe: _____________________________ 
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6. kifejezetten, jogfenntartás nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a kapcsolattartó képviselő 
magatartásáért – különösen, ha a kapcsolattartó képviselő nem volt elérhető – kizárólag a 
jelentkező/résztvevő felel és őt terhelik az ebből adódó esetleges hátrányos következmények; 

7. nyilatkozik arról, hogy 

a) a Jelentkezése megfelel a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árve-
rés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 9. §-ában foglaltaknak; 

b) a részvételi díjat a Dokumentáció (117) bekezdésben foglaltak szerint megfizette; 

c) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt 
esedékességű köztartozása; 

d) nem áll csődeljárás, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy a megszüntetésére 
irányuló egyéb eljárás alatt; 

e) nincs a Kiíróval szemben 30 (harminc) napnál régebben lejárt határidejű felügyeleti díj vagy 
frekvenciadíj fizetési kötelezettsége; 

f) tevékenységét nem függesztette fel és nem függesztették fel; 

g) nem a Kiíró olyan (jelenlegi vagy volt) köztisztviselője, munkavállalója, tanácsadója, 
megbízottja, aki a Dokumentáció elkészítésében részt vett vagy ilyen személy közeli 
hozzátartozói; 

h) vezető tisztségviselői vagy a legalább 25 (huszonöt) százalékos részesedéssel rendelkező 
tulajdonosai között nincs olyan személy, aki a Kiíró olyan (jelenlegi vagy volt) 
köztisztviselője, munkavállalója, tanácsadója, megbízottja, aki a Dokumentáció 
elkészítésében részt vett vagy ilyen személy közeli hozzátartozója; 

i) vezető tisztségviselői vagy a jelentkező legalább 25 (huszonöt) százalékos részesedéssel 
rendelkező tulajdonosai között nincs olyan személy, aki a j) pontban meghatározott 
bűncselekmények miatt büntetett előéletű, vagy a gazdálkodó szervezetben vezető tisztség 
betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll; 

j) akik (egyéni vállalkozók) nem állnak gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban 
vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve nem minősülnek 
az alábbi bűncselekmények miatt büntetett előéletűnek: 

1) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 
IV. törvény XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. 
fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény; 

2) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. fejezetében meghatározott pénz- 
és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. fejezetében 
meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. fejezetében meghatározott 
pénzmosás, XLI. fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmény, XLII. fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági 
verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. fejezetében meghatározott tiltott 
adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény; 

k) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi. CIV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem 
korlátozta; 

l) az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – a jelentkezési határidőt megelőző 
három évnél nem régebben lezárult – eljárásból nem zárták ki hamis adat szolgáltatása 
miatt; 

m) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átlátható szervezetnek minősül; 

n) az árverési eljárás megindítását megelőző 24 (huszonnégy) hónapban véglegessé vált – 
magyar versenyhatóság által hozott – hatósági vagy magyar bíróság által hozott jogerős 
bírósági döntés nem állapította meg a jelentkezővel szemben a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény gazdasági 
versenyt korlátozó megállapodás tilalmának, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés 
tilalmának vagy a vállalkozások összefonódására vonatkozó szabályainak a megsértését; 
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o) az árverési eljárásra nem több személlyel közösen, illetve konzorciumként, hanem önálló 
személyként jelentkezik és önálló személyként vesz részt; 

p) nem tartozik valamely – a Dokumentáció (82.4), (82.8), (82.9) és (82.15) albekezdések 
szerinti – kizáró személyi feltételek bármelyike alá tartozó vállalkozással egy 
vállalkozáscsoportba; 

q) a Jelentkezés részeként benyújtott titokmentes dokumentum tartalma – a titkos részek 
kitakarásának kivételével – teljes mértékben megegyezik azzal a dokumentummal, 
amelynek titokmentes változatát benyújtotta. 

 

A nyilatkozatot a jelentkezőnek az alábbiak figyelembevételével kell kitöltenie: 

1. A nyilatkozat módosítása, visszavonása a Dokumentációban foglalt jogkövetkezményekkel jár. 

2. A nyilatkozat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat. 

3. A nyilatkozatot a Dokumentáció szabályainak megfelelően kell elektronikus aláírással ellátni. 

4. A jelentkező a nyilatkozathoz nem fűzhet korlátozásokat, feltételeket. 

5. KÖTELEZŐ: JELENTKEZŐ NEVE, CÉGJEGYZÉKSZÁMA VAGY EGYÉB AZONOSÍTÓJA, CÉGBEJEGYZÉS VAGY 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL HELYE, LEGALÁBB EGY KAPCSOLATTARTÓ KÉPVISELŐ ADATAI, ELEKTRONIKUS 

ALÁÍRÁS 

Elektronikusan aláírt dokumentum. 
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