
Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő 

bejelentésére szolgáló űrlaphoz 

 

Az űrlapot annyi példányban kell kitölteni és beküldeni, amennyi megállapodást be kíván 

jelenteni. 

A szükséges mellékleteket valamennyi űrlaphoz csatolni kell. 

Az űrlapon a csillaggal„*” jelzett adatok kitöltése kötelező. 

 

A közös eszközhasználatra kötött megállapodások bejelentésére vonatkozó, a https://e-

nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00122/index.html internetes címen elérhető, elektronikus 

úton kitölthető és a Hatósághoz Ügyfélkapun 

(https://gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=mohu&target=https://ugyfelkapu.magyarorsza

g.hu/szolgaltatasok/tarhely/beerkezett) beküldhető űrlap tartalma, valamint annak kitöltési 

útmutatója: 

 

Űrlap bejelentkező képernyő (előfordulhat, hogy a lenyíló ablakok „kinyitva” jelennek meg). 

 

 
 

 

A kép jobb felső részén lévő gombok kezelésével az űrlapon/űrlappal az adott művelet (lenyíló 

ablak nyitás/zárás, pdf formátumba mentés, nyomtatás, karakter kicsinyítés/nagyítás) 

elvégezhető. 

 

 

Űrlapkitöltő személyes adatai 

 

Az űrlapot kitöltő, azt a Hatósághoz beküldő személy azonosíthatóságára vonatkozó, kötelezően 

kitöltendő adatok rögzítésére szolgáló adatbeviteli mezők. 

 

https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00122/index.html
https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00122/index.html
https://gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=mohu&target=https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/tarhely/beerkezett
https://gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=mohu&target=https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/tarhely/beerkezett
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Megállapodás típusa 

 

A bejelenteni kívánt megállapodás típusának kiválasztására szolgáló, kötelező választást előíró 

rádiógombok.  

(Alapesetben az űrlapon a választási lehetőségek egyike sincs kijelölve.) 

 

 
 

 

A közös eszközhasználatról kötött megállapodás adatai 

 

A megállapodás azonosítására szolgáló adatok 

Alapesetben (amennyiben az „Űrlap típusa” nincs megadva) csak az alábbi mezők láthatóak: 
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Megállapodás megnevezése  

Itt kell kötelezően megadni a felek közötti megállapodás címét, tárgyát. 

 

A megállapodás száma 

Itt lehet megadni a felek közötti megállapodás, szerződés egyéb azonítására szolgáló adatot, 

számot. 

 

A „Megállapodás típusa” és a „A közös eszközhasználatról kötött megállapodás adatai” 

adatbeviteli mezők és azok kitöltése egymással összefüggnek az alábbiak szerint: 

 

1. Amennyiben a Megállapodás típusnál az „új megállapodás” kerül bejelölésre, úgy a 

megállapodás adatai az alábbi képernyőmentésen látható „a megállapodás határozatlan 

idejű” rádiógombokkal és az „érvényesség kezdeti dátuma” dátumbeviteli mezővel 

egészülnek ki (mely mező alapesetben kitöltetlen). A „megállapodás határozatlan idejű” 

rádiógombok közül az „igen” választás nem eredményez változást az űrlapon, az adatok 

értelemszerűen felveendőek. 
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2. Új megállapodásnál, nem határozatlan, vagyis határozott idejű választás esetén a 

megállapodás adatai egy „érvényességének lejárati/ megszüntetésének dátuma” 

dátumválasztó mezővel egészülnek ki, az adatok értelemszerűen felveendőek. 

 

 
 

3. Változás bejelentés választás esetén a megállapodás adatai között megjelennek „a 

megállapodás érvényességének lejárati ideje előtt hosszabbításra, felmondásra kerül*” 

rádiógombok. A „megállapodás határozatlan idejű” rádiógombok közül az „igen” választás ez 

esetben nem eredményez változást az űrlapon, az adatok értelemszerűen felveendőek. 

 

 
 

4. Változás bejelentésnél, nem határozatlan, vagyis határozott idejű megállapodás választás 

esetén a megállapodás adatai egy „érvényességének lejárati/ megszüntetésének dátuma” 

dátumválasztó mezővel egészülnek ki, az adatok értelemszerűen felveendőek. 
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Bejelentő adatai 

 

A megállapodás bejelentést tévő szolgáltató azonosítására szolgáló, kötelezően megadandó 

adatok. 

 

 
 

szolgáltató 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. 
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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 kell feltüntetni. 

 

székhelye/lakcíme* 

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). 

Az „Ország” mező alapértelmezetten és nem változtathatóan Magyarország. Az „Irányítószám” 

mező a beírt számok alapján  szűkülő listát ajánl fel, melyből történő választással a „Település” 

mező is automatikusan töltődik. A cím további adatai manuálisan töltendőek. 

 

levelezési cím* 

Azt a címet kell megadni, amelyen a Hatóság hivatalos iratait, döntéseit kívánja a bejelentő 

átvenni. Ha a bejelentő lakcíme illetve postai levelezési címe eltérő, töltse ki a postai levelezési 

címet is irányító szám, település, utca, házszám formátumban. 

Az „Ország” mező alapértelmezetten és nem változtathatóan Magyarország. Az „Irányítószám” 

mező a beírt számok alapján szűkülő listát ajánl fel, melyből történő választással a „Település” 

mező is automatikusan töltődik. A cím további adatai manuálisan töltendőek. 

 

elérhetősége 

A Bejelentő aktuális, élő telefonszáma +36 körzetszám/telefonszám formában, és aktuális, élő 

elektronikus levelezési címe. 

 

Bejelentő státusza 

 

A megállapodást bejelentő további azonítására szolgáló, kötelezően megadandó adatok. Kérjük, 

hogy a négy opció közül csak az egyik választ jelölje meg!  
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Amennyiben a bejelentést meghatalmazott végzi, úgy annak űrlapon történő választása esetén a 

meghatalmazását csatolni szükséges! 

 

 

 
 

 

Tulajdon, vagy használati joggal rendelkező szolgáltató adatai 

 

Kötelező választással megadandó információ. 

 

Amennyiben a bejelentő megegyezik a tulajdon vagy használati joggal rendelkező szolgáltatóval, 

úgy kérjük az „igen” rádiógomb bejelölését. 
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Ha a bejelentő nem egyezik meg a tulajdon, vagy használati joggal rendelkező szolgáltatóval, 

abban az esetben az űrlapon megjelenő, tulajdon, vagy használati joggal rendelkező szolgáltatóra 

vonatkozó mezőket kötelező kitölteni. 

 

 
 

neve* 

A szolgáltató cégjegyzékben szereplő elnevezését kell beírni. 

 

székhelye/lakcíme* 

Az adatcsoportban a cég székhelyének címét kell megadni.  

Kitöltés a korábbi hasonló mezők mintájára történik. 

 

 

A közös eszközhasználatra jogosult szolgáltató adatai 

 

Kötelezően megadandó, a megállapodás alapján a közös eszközhasználatra jogosult szolgáltató 

adatai rögzítésére szolgáló adatmezők. Kitöltés a korábbi hasonló mezők mintájára történik. 

 



9 

 

 
Egy címhez, helyrajzi számhoz tartozó eltérő jellegű építmények 

 

A megállapodásban lévő, kötelezően választás útján megadandó adatok! 

Megállapodás tartalmától függő kitöltést, építmény megadást segítő adatbeviteli lehetőség.  

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. 

Az űrlap ezen része abban az esetben kerüljön kitöltésre, amennyiben a megállapodásban 

minden egyes címhez/hrsz.-hoz egy, vagy több építmény jelleg társul (ugyanazon helyrajzi számon 

egy, vagy több eltérő jellegű építmény került használatba adásra-vételre). Ez esetben a „Több 

címhez, hrsz-hoz tartozó azonos jellegű építmények” pont nem kell kitölteni. 

 

 
 

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

mező/blokk többszörözés funkció használatával (a téves többszörözés törölhető is). 
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Építmény jellege:  

Az elektronikus hírközlésről szól 2003. évi C. törvény 90. § (2) bekezdésben felsoroltak. 

Az építmény földrajzi elhelyezkedése: 

Adatbevitel érzékeny, gépelt szöveg, illetve irányító szám könnyebb bevitelét elősegítő mezők. 

 

 

Több címhez, helyrajzi számhoz tartozó azonos jellegű építmények 

 

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 az „Egy címhez, helyrajzi számhoz 

tartozó eltérő jellegű építmények” 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. 
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Építmény jellege:  

Az elektronikus hírközlésről szól 2003. évi C. törvény 90. § (2) bekezdésben felsoroltak. 

 

Az építmény földrajzi elhelyezkedése: 

Adatbevitel érzékeny, gépelt szöveg, illetve irányító szám könnyebb bevitelét elősegítő mezők. 

 

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

és/vagy több torony és/vagy, több kábelcsatorna…stb. ), úgy az előzőekben ismertetett 

mezőtöbbszörözés funkciót kell használni. 

 

 

Űrlap ellenőrzése nyomógomb 

 

A nyomógomb funkciója az űrlap kitöltöttségének ellenőrzése. Megnyomása esetén a hiányosan 

kitöltött mezők sárga háttérszínnel, a mezők elvárt tartalmáról tájékoztató, illetve a rádiógombok 

mellett található szövegek piros színnel jelennek meg. 
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Űrlap törlése 

 

A gomb megnyomása esetén a mezőkbe írt és rádiógombok útján kiválasztott információk 

automatikus törlése végezhető el egy lépésben. A törlés előtt figyelmeztető kérdés jelenik meg. 
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A törlés elfogadása esetén az űrlap alapállapota jelenik meg: 

 

 
 

 

Továbbítás ügyfélkapu azonosítóval 

 

A gomb megnyomásával a helyesen (elvárt mező tartalommal, rádiógombok alkalmazásával) 

kitöltött űrlap elektronikus úton – e-közigazgatás céljára szolgáló Ügyfélkapun keresztül 

Hatósághoz történő eljuttatása válik lehetségessé. 

 

Amennyiben az űrlap tartalma formailag nem az elvárt, úgy a gomb megnyomása az „Űrlap 

ellenőrzése” nyomógomb megnyomásával azonos eredményt hoz. 

 

Formailag megfelelően kitöltött űrlap esetén a gomb megnyomása eredményeként a beküldési 

folyamat megindul, erről képernyő-információ ad tájékoztatást: 
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Az űrlap beküldés következő fázisában az Ügyfélkapu (előzetes regisztráció esetén rendelkezésre 

álló) azonosító és jelszó megadása válik szükségessé: 

 

 
 

A helyesen megadott Ügyfélkapu belépési azonosítók esetén az űrlap Hatósághoz történő 

beérkezése és rögzítése megtörténik, erről a rendszer érkeztető azonosító feltüntetésével 

tájékoztatást ad – az űrlap mentési helyének egyidejű megjelölésével: 
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