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SAJTÓTERMÉK ADAT-KIEGÉSZÍTÉSHEZ
www.nmhh.hu	Sajtótermék „A-01” bejelentő lap - 2015.05.04. napjától
[1]

AZ AKTUALIZÁLÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
EGY IDŐSZAKI LAPOT ÉRINTŐEN
CSAK EGY NYOMTATVÁNYT KELL KITÖLTENI!





Alulírott, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 46., 208. § alapján kérem az alábbi adat-kiegészítési eljárás megindítását.
HATÓSÁGI ÉRKEZTETŐ HELYE
1. A sajtótermék adatai
1.
A sajtótermék (időszaki lap) adatai
1.1.
címe (elnevezése)
file_0.unknown

thumbnail_0.wmf





Adja meg a Hatóság végzésében (jobb felső sarok) megjelölt iktatószámot (pl. CE/789-1/2015), ha kapott végzést:
1.2.
iktatószám
file_1.unknown

thumbnail_1.wmf





Akkor töltse ki az internetes elérhetőséget, ha az időszaki lap – az Ön megítélése szerint – internetes sajtóterméknek minősül, vagy a nyomtatott változat digitális másolata (pl. PDF formátumban) interneten is elérhető.
1.3.
internetes elérhetősége(i) 
(„www” és/vagy „http://” előtaggal)
file_2.unknown

thumbnail_2.wmf





1.4.
besorolása 
(a megfelelőt X-szel jelölje meg)
Csak egy válasz jelölhető meg!

internetes újság



hírportál



internetes újság + hírportál



nyomtatott sajtótermék (digitális másolat nélkül)



nyomtatott sajtótermék, amellyel teljes mértékben megegyező „digitális” másolat az interneten is elérhető  
1.5.
további (azonos besorolású) sajtótermékek bejelentése



Egyetlen sajtótermék adatainak módosítását kérem



További sajtótermékek adatainak módosítását is kérem
Kérjük, hogy a további címeket a 4. oldalon sorolja fel!
2. A Bejelentő (aláíró) adatai 
Jelölje meg (X), hogy az eljárás során ki jár el (ki írja alá a kérelmet). CSAK EGY VÁLASZ JELÖLHETŐ MEG!

jelenlegi Alapító (aki egyúttal Kiadó)
A 2. pont további adatait nem kell kitölteni!

jelenlegi Alapító
A 2. pont további adatait nem kell kitölteni!

jelenlegi Kiadó
A 2. pont további adatait nem kell kitölteni!

korábbi Alapító (aki egyúttal Kiadó)
A 2. pont további adatait is KÖTELEZŐ kitölteni!

korábbi Alapító 
A 2. pont további adatait is KÖTELEZŐ kitölteni!

korábbi Kiadó
A 2. pont további adatait is KÖTELEZŐ kitölteni!

meghatalmazott / jogi képviselő
A 2. pont további adatait is KÖTELEZŐ kitölteni!

2.
A Bejelentőként eljáró korábbi Alapító / Kiadó / meghatalmazott / jogi képviselő adatai
2.1.
neve (megnevezése) 
file_3.unknown

thumbnail_3.wmf




2.2.
lakcíme (székhelye) 
irsz: 
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thumbnail_4.wmf




település: 
file_5.unknown

thumbnail_5.wmf






utca, házszám: 
file_6.unknown

thumbnail_6.wmf




2.3.
telefonszáma:
file_7.unknown

thumbnail_7.wmf




2.4.
e-mail:
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2.5.
cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma
file_9.unknown

thumbnail_9.wmf





3. A Kiadó bejegyezni kívánt adatai
3.1.
A Kiadó adatai 
3.1.1
neve (megnevezése)
file_10.unknown

thumbnail_10.wmf




3.1.2
lakcíme (székhelye) 
irsz: 
file_11.unknown

thumbnail_11.wmf




település: 
file_12.unknown

thumbnail_12.wmf






utca, házszám: 
file_13.unknown

thumbnail_13.wmf




3.1.3
telefonszáma:
file_14.unknown

thumbnail_14.wmf




3.1.4
e-mail:
file_15.unknown

thumbnail_15.wmf





Ha a Kiadó nem természetes személy:
3.1.5
cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma
file_16.unknown

thumbnail_16.wmf





Ha a Kiadó természetes személy:
3.1.6
születési neve:
file_17.unknown

thumbnail_17.wmf




3.1.7
születési hely:
file_18.unknown

thumbnail_18.wmf




születési idő:
file_19.unknown

thumbnail_19.wmf




3.1.8
anyja neve:
file_20.unknown

thumbnail_20.wmf





Ha a Kiadó nem természetes személy:
3.2.
A Kiadó képviselőjének (pl. ügyvezető, elnök) adatai 
3.2.1
neve:
file_21.unknown

thumbnail_21.wmf




3.2.2
postai levelezési címe
irsz: 
file_22.unknown

thumbnail_22.wmf




település: 
file_23.unknown

thumbnail_23.wmf






utca, házszám: 
file_24.unknown

thumbnail_24.wmf




3.2.3
telefonszáma:
file_25.unknown

thumbnail_25.wmf




3.2.4
e-mail:
file_26.unknown

thumbnail_26.wmf





3.3.
A Kiadó Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személyének adatai 
3.3.1
neve:
file_27.unknown

thumbnail_27.wmf




3.3.2
postai levelezési címe
irsz: 
file_28.unknown

thumbnail_28.wmf




település: 
file_29.unknown

thumbnail_29.wmf






utca, házszám: 
file_30.unknown

thumbnail_30.wmf




3.3.3
telefonszáma:
file_31.unknown

thumbnail_31.wmf




3.3.4
e-mail:
file_32.unknown

thumbnail_32.wmf





3.4.
Nyilatkozat a kiadói összeférhetetlenségről  
Kijelentem, hogy a Kiadóval szemben az Mttv. 46. § (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, és a nyilvántartásba vétel esetén sem keletkezne.
4. Az Alapító bejegyezni kívánt adatai 
Az Alapító:

 azonos a Kiadóval (Ha ezt a választ jelölte meg, akkor az alábbi 4. sz. táblázatot NEM kell kitölteni.)

 nem azonos a Kiadóval (Több alapító esetén a további alapítók adatait a P-02 sz. pótlapon kell megadni.    Annyi pótlapot kell kitölteni, amennyi további alapítója van a bejelentett sajtóterméknek.)

4.1.
Az Alapító adatai 
4.1.1
neve (megnevezése)
file_33.unknown

thumbnail_33.wmf





Az „országot” csak akkor kell megadni, ha az nem Magyarország.
4.1.2
lakcíme (székhelye) 
ország: 
file_34.unknown

thumbnail_34.wmf






irsz: 
file_35.unknown

thumbnail_35.wmf




település: 
file_36.unknown

thumbnail_36.wmf






utca, házszám: 
file_37.unknown

thumbnail_37.wmf




4.1.3
telefonszáma:
file_38.unknown

thumbnail_38.wmf




4.1.4
e-mail:
file_39.unknown

thumbnail_39.wmf






Ha az Alapító nem természetes személy:
4.1.5
cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma
file_40.unknown

thumbnail_40.wmf





Ha az Alapító természetes személy:
4.1.6
születési neve:
file_41.unknown

thumbnail_41.wmf




4.1.7
születési hely:
file_42.unknown

thumbnail_42.wmf




születési idő:
file_43.unknown

thumbnail_43.wmf




4.1.8
anyja neve:
file_44.unknown

thumbnail_44.wmf





Ha az Alapító nem természetes személy:
4.2.
Az Alapító képviselőjének (pl. ügyvezető, elnök) adatai 
4.2.1
neve:
file_45.unknown

thumbnail_45.wmf





Az „országot” csak akkor kell megadni, ha az nem Magyarország.
4.2.2
postai levelezési címe
ország: 
file_46.unknown

thumbnail_46.wmf






irsz: 
file_47.unknown

thumbnail_47.wmf




település: 
file_48.unknown

thumbnail_48.wmf






utca, házszám: 
file_49.unknown

thumbnail_49.wmf




4.2.3
telefonszáma:
file_50.unknown

thumbnail_50.wmf




4.2.4
e-mail:
file_51.unknown

thumbnail_51.wmf





4.3.
Az Alapító Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személyének adatai 
4.3.1
neve:
file_52.unknown

thumbnail_52.wmf




4.3.2
postai levelezési címe
irsz: 
file_53.unknown

thumbnail_53.wmf




település: 
file_54.unknown

thumbnail_54.wmf






utca, házszám: 
file_55.unknown

thumbnail_55.wmf




4.3.3
telefonszáma:
file_56.unknown

thumbnail_56.wmf




4.3.4
e-mail:
file_57.unknown

thumbnail_57.wmf





A kézbesítési meghatalmazott adatait akkor kell megadni, ha a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 81. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak
4.4.
Az Alapító kézbesítési meghatalmazottjának adatai 
4.4.1
neve:
file_58.unknown

thumbnail_58.wmf




4.4.2
postai levelezési címe
irsz: 
file_59.unknown

thumbnail_59.wmf




település: 
file_60.unknown

thumbnail_60.wmf






utca, házszám: 
file_61.unknown

thumbnail_61.wmf




4.4.3
telefonszáma:
file_62.unknown

thumbnail_62.wmf




4.4.4
e-mail:
file_63.unknown

thumbnail_63.wmf





4.5.
Nyilatkozat az alapítói összeférhetetlenségről  
Kijelentem, hogy az Alapítóval szemben az Mttv. 46. § (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, és a nyilvántartásba vétel esetén sem keletkezne.
AZ ALÁBBI MELLÉKLETEKET CSATOLOM:
Bejelentő (az aláíró) aláírási címpéldányának (aláírási mintájának) másolata 
Jogi személyek (gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek) esetén KÖTELEZŐ! 
(kivéve, ha azt a cégbíróság részére 2006.07.01. után elektronikus cégeljárás során benyújtották)
file_64.unknown

thumbnail_64.wmf




db
Az alapítói/kiadói jogok átruházásról rendelkező szerződés / megállapodás másolata
Ha az alapítói jogok átruházásra kerültek, és nem a korábbi alapító jár el, KÖTELEZŐ mellékelni!
Ha a kiadói jogok átruházásra kerültek, és nem a korábbi alapító / kiadó jár el, KÖTELEZŐ mellékelni!
file_65.unknown

thumbnail_65.wmf




db
Meghatalmazás – Meghatalmazott / jogi képviselő útján történő eljárás esetén KÖTELEZŐ!
file_66.unknown

thumbnail_66.wmf




db
Kézbesítési meghatalmazott P-01 jelzésű meghatalmazása – Kézbesítési meghatalmazott esetén KÖTELEZŐ!
file_67.unknown

thumbnail_67.wmf




db
P-02 jelzésű [a további alapító(k) adatait tartalmazó] pótlap – Több alapító esetén KÖTELEZŐ!
file_68.unknown

thumbnail_68.wmf




db




Kelt: file_69.unknown

thumbnail_69.wmf



, 201file_70.unknown

thumbnail_70.wmf



 file_71.unknown
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(hó) file_72.unknown

thumbnail_72.wmf



.(nap)

Bejelentő (cégszerű) aláírása

Az 1. oldalon megjelölt sajtóterméken (időszaki lapon) túlmenően az alábbi (azonos 1.4. pont szerinti besorolású) sajtótermékek (időszaki lapok) adat-kiegészítését kezdeményezem, a bejelentő lapon részletezett, 2-4. pontban megjelölt adatok szerint (azokkal megegyezően).

címe (elnevezése)
iktatószám 
(ha rendelkezésre áll)
internetes elérhetősége(i) 
(„www” és/vagy „http://” előtaggal)
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file_87.unknown

thumbnail_87.wmf
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file_91.unknown

thumbnail_91.wmf
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file_93.unknown

thumbnail_93.wmf




file_94.unknown

thumbnail_94.wmf




file_95.unknown

thumbnail_95.wmf




file_96.unknown

thumbnail_96.wmf




file_97.unknown

thumbnail_97.wmf




file_98.unknown

thumbnail_98.wmf




file_99.unknown

thumbnail_99.wmf




file_100.unknown

thumbnail_100.wmf




file_101.unknown

thumbnail_101.wmf
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