
KKiittööllttééssii  úúttmmuuttaattóó  aa  „„KKöözzööss  eesszzkköözzhhaasszznnáállaatt  bbeejjeelleennttőő  űűrrllaapp””  aaddaattllaapphhoozz  

 

A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az elektronikus hírközlési építmények tulajdon- vagy 

használati jogával rendelkező szolgáltatók (a továbbiakban: bejelentésre kötelezett szolgáltató) számára a „Közös 

eszközhasználat bejelentő űrlap (a továbbiakban: űrlap) értelmezéséhez, és kitöltéséhez. Az űrlap sem 

tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg.  

 

Az űrlapot annyi példányban kell kitölteni, amennyi megállapodást kíván bejelenteni. A szükséges mellékleteket 

valamennyi űrlaphoz csatolni kell. A kitöltött űrlapot és mellékleteit, eredetiben, cégszerűen aláírással kell ellátni. 

 

Az űrlap tartalma, kitöltést segítő magyarázat: 

 

 

1. Megállapodás típusa 

 

Kérjük, jelölje ”X”-szel a felsorolt lehetőségek közül a megfelelőt. 

 

 új megállapodás 

 változás bejelentés 

 megállapodás törlése 

 

 

2. A közös eszközhasználatról kötött megállapodás adatai 

 

A 2. ponthoz tartozó alszámok kötelezően kitöltendők! 

 

2.1 megállapodás megnevezése  

 

Itt kell megadni a megállapodáson lévő címét, tárgyát. 

 

2.2 megállapodás száma 

 

Itt kell megadni a megállapodás, szerződés sorszámát. 

 

2.3 megállapodás érvényességének kezdeti dátuma 

 

Itt kell megadni a felek közötti megállapodás megkötésének időpontját. 

A amennyiben az nem egyezik meg az érvényesség kezdeti dátumával (mert pl. a megállapodásban egyéb 

meghatározott dátumtól érvényes), abban az esetben a külön megállapodott érvényesség kezdetének dátumát 

beírni „év, hó, nap” formátumban (pl.: 2012.05.09.). 

 

2.4. érvényességének lejárati/megszüntetésének dátuma 

 

Itt kell megadni a felek közötti megállapodás érvényességének lejárati, vagy valamilyen okból megszüntetésre 

kerülésének dátumát „év, hó, nap” formátumban (pl.: 2012.05.09.). 

 

 

3. Bejelentő adatai 

 

A 3. ponthoz tartozó alszámok kötelezően kitöltendők! 

 

3.1. neve 

 

Itt kell megadni a bejelentést benyújtó személy vagy szervezet teljes nevét. 

 

Cég, szervezet (mint pl. egyesület, alapítvány, köztestület, egyéb társadalmi szervezet) esetén a cégjegyzékben, 

bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban szereplő, egyéb szervezeteknél (mint pl. 

önkormányzat, államigazgatási szerv stb.) az alapszabály szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni. 

 

Természetes személy esetén a személyazonosító igazolványban – vagy ha ezzel nem rendelkezik érvényes 

útlevelében, vagy 2001. január 1. napját követően kiállított gépjármű vezetői engedélyben - szereplő teljes nevet. 

 



2 

 

3.2. székhelye/lakcíme, irányítószám, helységnév, utca, házszám 

 

Az adatcsoportban belföldi cég, szervezet esetén a szervezet székhelyét, belföldi egyéni cég esetén a szervezet 

székhelyét, belföldi egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás székhelyét, belföldi természetes személy esetén 

lakhelyét kell megadni. Egyéni vállalkozó és magánszemély bejelentheti a lakóhelyétől eltérő címen lévő 

tartózkodási helyét, (korábbi elnevezése: ideiglenes lakcím). 

 

3.3. levelezési címe, irányítószám, helységnév, utca, házszám 

 

Azt a címet kell megadni, amelyen a bejelentő a Hivatal hivatalos iratait, döntéseit kívánja átvenni. Ha a bejelentő 

lakcíme illetve postai levelezési címe eltérő, töltse ki a postai levelezési címet is irányító szám, település, utca, 

házszám formátumban. 

 

3.4. elérhetősége, telefon, e-mail 

 

A bejelentő aktuális, élő telefonszáma +36 körzetszám/telefonszám formában. 

 

A bejelentő aktuális, élő elektronikus levelezési címe. 

 

 

4. Bejelentő státusza 

 

Kérjük, hogy a négy opció közül csak az egyik választ jelölje meg! Amennyiben a meghatalmazott jár el, a 

meghatalmazást csatolni szükséges! 

 

 tulajdonos szolgáltató 

 csak használati jogosultsággal rendelkező szolgáltató  

 tulajdonos szolgáltató meghatalmazottja (meghatalmazás szükséges) 

 csak használati jogosultsággal rendelkező szolgáltató meghatalmazottja 

(meghatalmazás szükséges) 

 

 

5. Tulajdon, vagy használati joggal rendelkező szolgáltató adatai 

 

Ha a bejelentő nem egyezik meg a tulajdon, vagy használati joggal rendelkező szolgáltatóval, abban az esetben az 

alábbi mezőket kötelező kitölteni. 

 

5.1. neve 

 

A szolgáltató cégjegyzékben szereplő elnevezését kell beírni. 

 

5.2.  székhelye, irányítószám, helységnév, utca, házszám 

 

Az adatcsoportban a cég székhelyét kell megadni.  

 

 

6. A közös eszközhasználatra jogosult szolgáltató adatai 

 

A 6. ponthoz tartozó alszámok kötelezően kitöltendők! 

 

6.1. neve 

 

A szolgáltató cégjegyzékben szereplő elnevezését kell beírni. 

 

6.2.  székhelye, irányítószám, helységnév, utca, házszám 

 

Az adatcsoportban a cég székhelyét kell megadni.  

 

 

7. Építmény megnevezése 
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Kötelezően kitöltendő rész! 

A megállapodáson szereplő, annak tárgyát képező építmény megnevezését kell alkalmazni. 

 

Ha a megállapodás több építményre terjed ki, úgy azok megnevezését külön-külön meg kell adni. 

A megállapodásban lévő, konkrét címmel/hrsz.-al azonosítható egy/több építmény a 7.1, illetve 7.2 pontok 

alkalmazásával kerüljenek megadásra. 

 

Ha a megállapodás egy címen/hrsz.-on, egy, vagy több eltérő jellegű építményt tartalmaz, úgy a 7. és 7.1 pontok 

alkalmazásával kell azokat megadni. Ez esetben a 7.2. pontot nem kell kitölteni. 

 

Ha a megállapodásban több, ugyanolyan jellegű, de más-más címen/hrsz.-on lévő építményt tartalmaz, úgy 

azokat a 7. és 7.2 pontok alkalmazásával kell megadni. Ez esetben a 7.1. pontot nem kell kitölteni. 

 

Amennyiben a megállapodás országos, vagy régiós kiterjedésű, nem terjed ki a közös eszközhasználat keretében 

igénybe adott-vett építmények pontos címeire/helyrajzi számaira, abban az esetben az építmények megnevezését, 

jellegét, elhelyezésüknek helyet adó megyék, települések felsorolását a 7. mezőben kell megadni. Ez esetben a 

7.1 és 7.2. mezők egyikét sem kell kitölteni. 

 

 

7.1. Egy címhez, hrsz-hoz tartozó eltérő jellegű építmények 

 

Ez a rész abban az esetben kerüljön kitöltésre, amennyiben a megállapodásban minden egyes címhez/hrsz.-hez 

egy, vagy több építmény jelleg társul (ugyanazon helyrajzi számon egy, vagy több eltérő jellegű építmény került 

használatba adásra-vételre.). 

 

Ez esetben a 7.2. pontot nem kell kitölteni. Ez az építmény azonosítási mód azért került kialakításra, hogy a hrsz-ot 

csak egyszer kelljen beírni, ne kelljen azt ismételten megadni az ugyanazon címen/hrsz.-on lévő több eltérő jellegű 

építmény esetén. 

 

7.1.1. Építmény jellege 

 

Kérjük, jelöljön ”X”-szel a felsorolt lehetőségek közül minimum egyet, de amennyiben egy hrsz-hoz több 

eltérő jellegű építmény is található, úgy a többi építmény jelleget is jelölje „X”-el. 

 

 építmény  építmény bejárat 

 építmény kábelezés  tartóoszlop 

 antenna  torony 

 egyéb támasztószerkezetek  alépítmény 

 kábel  berendezés 

 kábelcsatorna  ellenőrzőakna 

 szekrény   

 

 

7.1.2. Az építmény földrajzi elhelyezkedése: 

 

Az alábbi adatcsoport kitöltése kötelező. 

 

irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám 

 

Amennyiben a megállapodás több olyan címre/hrsz.-ra vonatkozik, melyeken egy-egy, vagy több eltérő jellegű 

építmény található, úgy címenként/hrsz.-onként kérjük kitölteni a 7.1. pótlapokat (melyeken szerepel a 7. pont 

szerint az építmény megállapodás szerinti megnevezése is). 

 

 

7.2. Több címhez, hrsz-hoz tartozó azonos jellegű építmények 
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Ez a rész abban az esetben kerüljön kitöltésre, amennyiben a megállapodás több címet/hrsz.-ot érintő ugyanazon 

jellegű építmény/ek/re terjed ki. 

 

Ez esetben a 7.1. pontot nem kell kitölteni. Ez az építmény azonosítási mód azért került kialakításra, hogy az 

építmény jelleget csak egyszer kelljen megadni az azonos jellegű, de több különböző földrajzi elhelyezkedésű 

építmények esetén. 

 

 

7.2.1. Az építmény földrajzi elhelyezkedése: 

 

Az alábbi adatcsoport kitöltése kötelező. 

 

település, helyrajzi szám 

 

7.2.2. Építmény jellege:  

 

Kérjük, jelölje ”X”-szel a felsorolt lehetőségek közül a megfelelőt. 

 

 építmény  építmény bejárat 

 építmény kábelezés  tartóoszlop 

 antenna  torony 

 egyéb támasztószerkezetek  alépítmény 

 kábel  berendezés 

 kábelcsatorna  ellenőrzőakna 

 szekrény   

 

 

Amennyiben a megállapodás több eltérő jellegű építmény csoportra terjed ki (pl.: több építmény és/vagy több 

torony és/vagy, több kábelcsatorna…stb. ), úgy a 7.2. pótlapokat annyi példányban kérjük kitölteni, ahány 

építmény csoport szerepel a megállapodásban. 

 

Az aláírással ellátott adatszolgáltatás papír alapon történő benyújtása a Hatóság Központi Ügyfélszolgálatán, 

illetve további ügyfélkapcsolati pontjain nyomtatott formában személyesen, illetve postai úton történhet.. Az .rtf 

formátumú kitöltött űrlapokat kérjük egyúttal az info@nmhh.hu email címre is megküldeni. 

 

mailto:info@nmhh.hu

