REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM1
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyszerűsített frekvencia engedélyezési rendszerének használatához
Alulírott Engedélyes írásbeli képviseletére jogosult személyként kérem/kérjük2 az Engedélyes számára a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban Hatóság) egységes adat- és dokumentumbekérő (továbbiakban
Adatkapu) felületén Regisztrálni magunkat az alábbi adatokkal.
A Regisztráció célja:

Kérem Válasszon!
Engedélyes adatai:
Rövid neve*:
Teljes neve*:
Székhely címe*:
Levelezési címe*:
E-mail címe*:
Cég kapu vagy
Hivatali kapu cím3:
Engedélyes nem
polgári felhasználó:
Adószáma4*:
Egyszámla száma5*:
FMS partnerkód6:

1
Az Adatkapu rendszerben már regisztrált ügyfél (Engedélyes) számára. A nem regisztrált ügyfélnek előbb az Adatkapu rendszerbe kell
regisztráltatnia magát.
2
Amennyiben együtt jogosultak cégszerű aláírásra.
3
Könnyített engedélyezési eljáráscélú regisztráció esetén kötelező megadni.
4
Természetes személy esetében adóazonosító jel.
5
Nem polgári engedélyesnek nem kötelező megadnia.
6
Amennyiben már rendelkeznek FMS partner kóddal, annak megadása kötelező.

Tudomásul veszem, hogy:


a Képviselő vagy az Űrlapkitöltő a polgári Engedélyes nevében megtett bejelentése(i),
adatszolgáltatása(i) frekvenciahasználati díjfizetési kötelezettséget keletkeztetnek.
a Hatóság által kiküldött frekvenciahasználati díj számlákat az Engedélyesnek ki kell egyenlítenie.
amennyiben Engedélyesnek lejárt határidejű frekvenciadíj hátraléka keletkezik, Hatóság felfüggeszti az
Engedélyes egyszerűsített engedélyezési eljárási rendszer használati jogosultságát és tartozását közadók
módjára hajtja be.
a Hatóság az egyszerűsített engedélyezési eljárás során keletkezett dokumentumokat az Űrlapkitöltő
felhasználó (mint eljárási megbízott) - Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer részeként működő
Ügyfélkapu által biztosított - értesítési tárhelyére továbbítja.
amennyiben 60 napon belül az Engedélyes nem kezdi meg az egyszerűsített engedélyezési eljárás
használatát, a Hatóság hivatalból indult eljárás során törölni fogja az Engedélyes regisztrációját az
egyszerűsített engedélyezési rendszer használatára.








Az Engedélyes nevében hozzájárulok ahhoz, hogy a Hatóság elektronikus úton, az Adatkapu regisztráció során
megnevezett Képviselő(kö)n keresztül szolgáltatói nyilatkozattétel(eke)t kérjen illetve az adatszolgáltatás(ok)
során elektronikus úton járjon el.
Az Engedélyes nevében kijelentem, hogy a Hatóság Adatkapu felületén a Képviselők, illetve az Űrlapkitöltő(k)
által feltöltött adatok tartalma megfelelő, időszerű, hiteles, pontos, ellenőrizhető és helyes.
Kelt:

Budapest

,

…………………………..…………
Cégképviseletre jogosult
aláírása

P.H.

…………………………..…………
Cégképviseletre jogosult
aláírása

Neve:

Neve:

Beosztása:

Beosztása:

Kérem adja meg!

