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Regisztráció menete a GNSSnet.hu weboldalra 

A GNSSnet.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció, majd szerződéskötés szükséges, 

továbbá a SAJÁT FIÓK, Irattár menüponton keresztül fel kell töltenie az alábbiakban részletezett 

dokumentumokat. 

1. Regisztráció 

A regisztrációt a www.gnssnet.hu weboldalon végezheti el, ahol utána a SAJÁT FIÓK-jában köthet 

valós idejű és utólagos adatok elérésére vonatkozó szerződést, és ezekhez kapcsolódó 

szolgáltatásokat is megrendelhet. Amennyiben Ön már Felhasználónk, akkor még egyszer nem kell 

regisztrálnia! 

A főoldalon található SAJÁT FIÓK menüpontnál, a Regisztráció almenüpontra kattintva megkezdheti 

adatainak felvételét rendszerünkbe. 

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a regisztráció során a cégjegyzékben szereplő adatokat adja meg! Továbbá 

ügyeljen rá, hogy 

Felhasználóneve:  Min. 6, max. 14 karakterből álljon, és a későbbi azonosítások miatt 

utaljon a szerződő fél nevére, 

csak kisbetűket, esetleg  számokat tartalmazzon (pl.: teszt01) 

Jelszava:   Min. 8 karakterből álljon, 

tartalmazzon nagy- és kisbetűket, valamint számokat is 

(pl.: JeLsZaVaM123). 
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Szerződő fél: A cégjegyzékben is szereplő formában (rövidített forma is lehet) 

tüntesse fel vállalkozása nevét Kft., Bt. stb. megjelöléssel. 

  

 Adószám:   A cégjegyzékben is szereplő kötőjeles formában kérjük megadni  

(pl.: 01234567-8-90). 

Felhasználás célja: Kérjük, válassza ki (pl.:Geodézia). 

 

Kapcsolattartó:  Nem fontos, hogy az aláírásra jogosult személy legyen. 

 Telefonszám:  +36-os kezdetű formában kérjük megadni. 
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Megerősítő kód: Ha rosszul látszik, a képre kattintva kérhet másikat. 

Az Általános Szerződési Feltételeket kérjük, olvassa el és csak azt követően fogadja el. 

 

A Regisztráció gombra kattintva regisztrációs igénye beérkezik a GNSS Szolgáltató Központba. 

A Regisztráció megerősítése tárgyú e-mailben kérjük, kattintson a regisztráció megerősítése linkre. 
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A regisztrációval létrehozta SAJÁT FIÓK-ját, ahol bejelentkezést követően pl. megtekintheti 

személyes adatait, de a regisztráció önmagában nem ad jogosultságot a szolgáltatások igénybe 

vételére, ahhoz még szerződést is kell kötnie! Szerződéskötést a SAJÁT FIÓK, Szerződések 

menüpont alatt kezdeményezhet a valós idejű és utólagos adatszolgáltatáshoz, a szerződéskötés 

lépései alapján. SAJÁT FIÓK-jában nyomon követheti még egyes felhasználóneveinek használatát, 

melyekről a földhivatali igazolást is előállíthatja és letöltheti. 

  



Lechner Nonprofit Kft. 
1111 Budapest, Budafoki út 59. Postafiók: 1507 Budapest, Pf.: 2. 

Telefon: +36(27)200-930, +36(27)200-931  e-mail: support@gnssnet.hu web: www.gnssnet.hu 

2. Szerződéskötés 

Sikeres regisztrációt és bejelentkezést követően a SAJÁT FIÓK, Szerződések menüpontjában hozhat 

létre és tölthet le szerződést. 

A Valós idejű és utólagos szolgáltatási szerződés megtekintése, letöltése pdf formában linkre 

kattintva a regisztráció során megadott adataival kitöltött szerződés jelenik meg. A szerződést olvassa 

el, majd nyomtassa ki 4 példányban. 

Jelölje be, hogy a szerződés tartalmát megismerte és elfogadta. 

A valós idejű és utólagos szolgáltatási szerződés megkötésével percdíjas RTK szolgáltatás, illetve 

RINEX formátumú adatletöltés válik elérhetővé. 

A MEGRENDELÉS gombra kattintva szerződéskötési szándékát jelzi felénk. 

 
 
Postai úton csak a 4 keltezett, aláírt és lepecsételt szerződést küldje el az alábbi címre: 
 

Lechner Nonprofit Kft. 

1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 

 

3. Irattári feltöltés 

 

A  SAJÁT FIÓK, Irattár menüpontban töltse fel az alábbi dokumentumokat: 

1. Keltezett, aláírt és lepecsételt (a postai úton is beküldendő) szerződés 
 Kérjük, hogy a keltezés helyét és idejét is adja meg. 
 A szerződést az aláírási címpéldányban megadott személynek kell aláírnia. 
2. Aláírási címpéldány 
3. Cégkivonat 
4. Az egyszeri regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat 
 A regisztrációs díj 15 240 Ft (12 000 Ft + ÁFA), melyet a Magyar Államkincstár 
 10032000-00332921-00000062 számlaszámára kérjük befizetni. 
 A Közleménybe kérjük beleírni: GNSS regisztrációs díj 
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SAJÁT FIÓK, Irattár 

A Feltöltés gombra kattintva az alábbi felület jelenik meg: 
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Az Irattár-ban megtekintheti korábbi szerződéseit és megrendeléseit, valamint azok elfogadottsági 

állapotát. Az elfogadást szolgáltató központunk végzi el.  

A szerződés beérkezését és aláírását követően a GNSS Szolgáltató Központ engedélyezi a 

szolgáltatást a kért felhasználónévhez. 

Sikeres regisztrációt, szerződéskötést és használatot kívánunk! 


