
Kérjük, hogy kitöltés előtt olvassa el a hátoldali Tájékoztatót! 

5G regisztrációs adatlap v5. 

ADATLAP 
Regisztráció az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában, UF/19180/2019 ügyiratszámon indított 

árverésre 

Regisztrálandó1 Természetes személy esetén: Regisztrálást végző2 

családi és utóneve 

születési helye és ideje 

anyja születési családi 
és utóneve 

személyazonosságát 
igazoló okmány típusa 

és száma  

lakcíme 

telefonszáma 

e-mail címe

Regisztrálandó Nem természetes személy esetén: Regisztrálást végző 

szervezet 
megnevezése 

képviselőjének családi 
és utóneve 

székhelyének címe 

cégjegyzékszáma, 
nyilvántartási száma 

adószáma 

telefonszáma 

E-mail címe

Egyéb adatok 

A regisztrációs díj megfizetését igazoló bizonylat száma: 

A regisztrációs díj megfizetőjének a neve: 

A számla kiállítását a következő névre, címre kérem: 

Név: 

Cím: 

1 Regisztrálandó személy az, aki az árverésre regisztrációt (esetleg majd később Jelentkezést) kíván benyújtani. 
Ha a regisztrálást végző és a regisztrálandó természetes vagy nem természetes személy azonos, akkor elegendő 
csupán a regisztrálandó természetes vagy nem természetes személy adatait kitölteni 
2 Regisztrálást végző személy az, aki az adatlapot kitölti. 



Figyelem! Az Ápszr.3 8. §-a alapján a Dokumentációval kapcsolatban írásbeli kérdést a 
Dokumentációban és a Hirdetményben meghatározott feltételeknek megfelelően regisztráltak 
tehetnek fel. A regisztrációs díj megfizetése és/vagy a regisztráció nem minősül az árverési 
eljárásra történő jelentkezésnek. 

TÁJÉKOZTATÓ 
az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában UF19180/2019 ügyiratszámon indított árverési eljárásba 
történő regisztrációs ADATLAP kitöltéséhez. 

1. Ha a regisztrálást végző és a regisztrálandó természetes vagy nem természetes személy azonos,
akkor elegendő csupán a regisztrálandó természetes vagy nem természetes személy adatait
kitölteni.

2. Ha a regisztrálandó és/vagy a regisztrálást végző személy nem természetes személy, akkor
szükséges az adatlapot kitöltő (regisztrálást végző) természetes személy adatait is kitölteni.

3. A Dokumentáció a Kiíró honlapján4 bárki számára megtekinthető és elektronikus formában
ingyenesen letölthető, azonban az Ápszr. 8. § (1) bekezdésében foglalt, a Dokumentációval
kapcsolatos írásbeli kérdésfeltevés lehetősége csak regisztrált személyek, szervezetek részére
biztosított.

4. Regisztrációra a Hirdetmény közzététele napjától, azaz 2019. július 18-tól kezdődően a
jelentkezési határidő lejártáig, azaz 2019. augusztus 8-án 12:00-ig van lehetőség.

5. A regisztráció együttes feltétele a Kiíró honlapján lévő linkről4 letölthető Adatlap kitöltése, és a
kitöltött Adatlap 11. pontban felsorolt bármely elérhetőségre történő megküldése, valamint a
regisztrációs díj megfizetésének igazolása. Bármelyik feltétel elmaradása esetén a regisztráció
érvénytelen.

6. A Kiíró az 5. pontban írt feltételeknek megfelelően regisztráltakat regisztrációs nyilvántartásba
veszi és ennek tényéről tájékoztatja a regisztráltat. A hiányos vagy egyéb módon nem megfelelő
regisztrációról a Kiíró hiányosságok megjelölésével tájékoztatja a regisztrációt kezdeményezőt.

7. A regisztrációs díj 100.000 Ft + áfa, tehát mindösszesen 127.000 Ft (azaz százhuszonhétezer
forint).

8. A regisztrációs díjat a Kiírónak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-
00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell átutalni, az átutalás megjegyzés rovatában fel kell
tüntetni, hogy „5G árverés regisztrációs díja”.

9. A Kiíró a regisztrációs díj jóváírását nyilvántartása alapján is ellenőrzi.
10. A Kiíró a megfizetett regisztrációs díjról a jóváírást követően – az adatlapon kitöltöttek szerint – a

regisztrált személy, szervezet, illetve a regisztrálást végző személy, szervezet nevére és címére
számlát állít ki.

11. Kérjük a kitöltött adatlapot és a regisztrációs díj megfizetésének igazolását az alábbi
elérhetőségek valamelyikén nyújtsa be:
Személyesen: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Postai úton: 1525 Pf. 75.
Telefaxon: +36 1 457 7188
E-mailen: mfcn2019@nmhh.hu 
Cégkapun: Hivatal rövid neve: NMHH 

Hivatal teljes neve: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
KRID: 516334978 

Budapest, 2019. július 18. 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

3 a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) 
NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) 
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http://nmhh.hu/cikk/204903/Az_5G_bevezeteset_tamogato_es_tovabbi_vezetek_nelkuli_szelessavu_szolgaltatasokhoz_kapcso
lodo_frekvenciahasznalati_jogosultsagok_targyaban_kiirt_arveresi_eljaras_folyamata_es_dokumentumai 
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