
Képviseleti megbízás rádióengedélyhez 

  

Alulírott …………………….., mint a ………………………………………. cég 

(bankszámlaszám:………………………………………..…….; 

cím:…………………………………………………………………………..adószám:……….....................; 

telefonszám:……….....................; e-mail cím:………...........................................) cégjegyzésre 

jogosult képviselője ezennel meghatalmazom a DND Telecom Center Hírközléstechnikai 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (1089. Budapest, Elnök u. 1.), hogy a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság előtt rádióengedély kiadására irányuló eljárásban nevemben teljes körűen 

eljárjon, helyettem nyilatkozatokat tegyen. Jelen képviseleti megbízás a kiállítástól számított 1 évig 

érvényes. Az eljárás során jogosult a megbízott valamennyi irat átvételére.  

 

Kérjük, hogy töltse ki az adatokat, vagy húzza alá a megfelelő választ! 

 

Ügyintézés típusa:  új engedély  módosítás** hosszabbítás  megszüntetés 

A hálózat létesítésének célja:  földi  hajó  légi 

 

Csak új engedély és módosítás esetén kérjük kitölteni: 

Üzembehelyezendő állomások száma és típusa:   

 

Csak módosítás, hosszabbítás és megszüntetés esetén kérjük kitölteni: 

Rádióengedély száma: 

 

Csak földi célú hálózat létesítése esetén kérjük kitölteni: 

A létesítendő hálózat:  

Besugárzandó terület:  

Frekvencia típusa: közös / kizárólagos  (megfelelőt kérjük aláhúzni) 

Igényelt frekvenciák:  

 

Csak kizárólagos frekvencia esetén kérjük kitölteni: 

A rendszertechnikai terv címe és dátuma:  

 

Csak légi célú hálózat létesítése esetén kérjük kitölteni: 

A légi jármű típusa, lajstromjele:  

Földi berendezés esetén a telepítési hely (településnév, koordináták): 

 

Jelen meghatalmazás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságon kívül az egyéb partnerekkel való az 

ügy érdekében folytatandó megbeszélésre is jogosít. Megbízó hozzájárulását adja meghatalmazott 

részére adatainak kezeléséhez, későbbi kapcsolatfelvételhez. 

  

  

Budapest, ............………….  …………………………….  
         cégszerű aláírás* 

 

* Kérjük, csatolja aláírási címpéldányát, amelyen lévő cégszerű aláírás megegyezik az aláírási 

címpéldányon feltüntetettel. 

** Rádióengedély módosítás esetén kérjük, hogy a módosítandó rádióengedély eredeti példányát a 

képviseleti megbízáshoz csatolni szíveskedjen.  

 

Figyelem! 



Amennyiben a készülékeket cégünknél vásárolják meg, úgy az ügyintézés 8.000,- Ft + Áfa. Ha 

rádióvásárlásra nem kerül sor, akkor az ügyintézés költsége: 10.000,- Ft + ÁFA. 

 

Hajózási rádióengedély kérelemnél csatolandó: 

 Hajólevél másolata 

 A Közlekedési Főfelügyelet Hajózási és Tengerészeti Osztály által kiadott hívójel kijelölő 

határozat másolata 

 Járműberendezés-adatlap a belvízi- és tengeri mozgószolgálati kérelmekhez 

(https://nmhh.hu/cikk/186814/Jarmuberendezesadatlap_a_belvizi_es_tengeri_mozgoszolgal

ati_kerelmekhez) 

 Úszójármű-adatlap tengeri és belvízi mozgó rádióengedély kérelmekhez 

(https://nmhh.hu/cikk/185643/Uszojarmuadatlap_tengeri_es_belvizi_mozgo_radioengedely_

kerelmekhez) 

 Partneradatlap tengeri és belvízi mozgó rádióengedély kérelmekhez 

(https://nmhh.hu/cikk/185642/Partneradatlap_tengeri_es_belvizi_mozgo_radioengedely_ker

elmekhez) 

 További információt a hajózási rádióengedély kiadásáról az NMHH oldalán talál: 

http://nmhh.hu/cikk/1601/Eljarasi_tajekoztato_a_tengeri_es_belvizi_mozgo_allomasok_enge

delyezeserol 

  

Légi rádióengedély kérelemnél csatolandó: 

 Az alábbi linken elérhető további adatlapok: 

http://nmhh.hu/cikk/1571/Eljarasi_tajekoztato_a_legi_jarmuvek_radioberendezeseinek_enge

delyezeserol 
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