
 

 

Jelentkezési lap  

a Jelölő Szervezetek számára a Közszolgálati Testületbe történő tag delegálásához 

 

1.  A szervezet neve: 

A szervezet székhelye: 

A szervezet levelezési címe: 

2. A szervezetet nyilvántartó bíróság/hatóság neve: 

ügyszáma: 

    A szervezet bejegyzett képviselőjének neve: 

              címe: 

        telefon/fax/email: 

3. Csoport megjelölése 

    A jelentkezés 

o a Magyarország települési önkormányzatainak szövetségei, illetve szervezetei 

o a magyarországi nemzetiségek országos önkormányzatai 

o a Magyarországgal szomszédos államokban bejegyzett, 100 főnél nagyobb 
taglétszámú magyar kulturális szervezetek 

o a családok érdekeit védő és képviselő, Magyarországon bejegyzett, az 
egyesülési törvény hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetek, amelyek 
alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható 

o a fogyatékkal élő személyek Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény 
hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetek, amelyek alapszabályából a 
működési kör országos jellege megállapítható 

o az irodalom, a színház·, a film·, az előadó·, a zene·, a tánc·, a képző· és az 
iparművészet területén működő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési 
törvény hatálya alá tartozó szakmai szervezetek, amelyek alapszabályából a 
működési kör országos jellege megállapítható, és amelyek tagsága elsősorban 
a felsorolt területeken tevékenységet folytató személyekből vagy 
szervezetekből áll. 

csoportba szól. 

Kérjük, tegyenek x jelölést azon csoport neve előtti körbe, amely képviseletében delegálnának. 
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4. „A Magyarországgal szomszédos államokban bejegyzett, 100 főnél nagyobb taglétszámú magyar 
kulturális szervezetek” csoportba jelentkező szervezet a jelentkezési lap kitöltésével és a hatóság 
részére történő megküldésével nyilatkozik arról, hogy a szervezet taglétszáma meghaladja a 100 főt. 

5. A tagnak jelölt személy 

        neve: 

        elérhetősége: 

A jelölt aláírásával nyilatkozik arról, hogy elfogadja a jelölést: .....................................  

6. A jelölést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. címére 
küldi meg a Jelölő Szervezet. 

7. A Jelölő Szervezetnek a jelentkezési lapot és az alapszabályát úgy kell postára adni, hogy az a 6. 
pontban jelölt címre 2020. január 24-én 14 óráig beérkezzen, vagy a jelentkezés ugyanezen időpontig 
személyesen is benyújtható.  

8. A Jelölő Szervezetnek a magyar nyelvű, bírósági bejegyzésről szóló határozat vagy bírósági 
kivonat, illetve egyéb hatósági nyilvántartásról szóló okirat három hónapnál nem régebbi hiteles 
másolatát úgy kell postára adni, hogy az a 6. pontban jelölt címre 2020. január 24-én 14 óráig 
beérkezzen, vagy ugyanezen időpontig személyesen is benyújtható.  

 

 

Budapest, .....................  

         ..……………………….. 

                   Képviselő 

 


