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vvéétteellééhheezz))  aaddaattllaapphhoozz    

  

A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Bejelentő számára a „Bejelentő lap” adatlap 

értelmezéséhez, és kitöltéséhez.  

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv) 41. §. (4) bekezdés i) és a 184. § 

(1) bekezdés a), cd) pontjában meghatározott hatásköre alapján látja el a sajtótermékek nyilvántartását. A Hivatal 

hatásköre kiterjed a sajtótermékek nyilvántartásba vételére, a nyilvántartásba vétel visszavonására, a 

sajtótermékek nyilvántartásból való törlésére és a sajtótermékekkel kapcsolatos módosítások kezelésére.  

 

Az Mttv. 41. §. és 46. §. (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság területén letelepedett kiadó által kiadott 

sajtóterméket be kell jelenteni a Hivatalhoz, a sajtótermék nyilvántartásba vételét annak kiadója 

kezdeményezheti. Ha a sajtótermék alapítója és kiadója eltérő személy vagy vállalkozás, viszonyukat, a 

sajtótermékkel kapcsolatos feladataikat és jogaikat megállapodásban rendezik. A nyilvántartásba vétel nem 

feltétele e szolgáltatás, illetve tevékenység megkezdésének. 

 

Ha a sajtóterméket kiadó nyomtatott és internetes sajtóterméket is megjelentet, köteles sajtótermékeit külön-

külön bejelenteni.  

 

A Hivatal e törvény alapján az internetes újságok és hírportálok (együtt a továbbiakban: internetes sajtótermékek) 

nyilvántartásával kapcsolatos feladatait 2011. január 1. napjától, míg a nyomtatott sajtótermékek 

nyilvántartásával kapcsolatos feladatait 2012. január 1. napjától látja el, mivel 2011. év során a nyomtatott 

sajtótermékek nyilvántartásba vételének, illetve a lapnyilvántartás kezelésének hatósági feladatait még a 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH; www.koh.hu) látja el.  

 

A törvény hatályba lépéskor már működő, de sem a Hivatal, sem a KÖH nyilvántartásában korábban nem szereplő 

internetes sajtótermékeket legkésőbb 2011. június 30-ig kell bejelenteni a Hivatalhoz, a nyomtatott 

sajtótermékeket pedig legkésőbb 2011. június 30-ig kell bejelenteni a KÖH-höz.  

 

Az Mttv. 203. §. 60. pontja szerint sajtótermék a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes 

újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes 

vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és 

amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása 

tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő 

hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló 

tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a 

sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az önállóan, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése 

érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett szolgáltatás.  

 

Az Mttv. 46. §. (8a) bekezdés alapján amennyiben a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a kiadó vagy az 

alapító megsérti, a Hivatal – a fokozatosság és az arányosság elvére tekintettel - egymillió forintig terjedő bírságot 

szabhat ki.  

 

Az internetes sajtótermék, hírportál nyilvántartásba vétele iránti bejelentés magyar nyelven, a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság honlapján (www.nmhh.hu) elérhető „Bejelentő lap” felhasználásával nyújtható be. A Bejelentő 

lap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg.  

 

A Bejelentő lapot hiánytalanul, az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.  

 

A Bejelentő lapot annyi példányban kell kitölteni, amennyi internetes újságot vagy hírportált kíván bejelenteni. A 

szükséges mellékleteket valamennyi Bejelentő laphoz külön (sajtótermékenként) csatolni kell. 

 

A kitöltött Bejelentő lapot és mellékleteit, eredetiben, cégszerűen aláírva kérjük eljuttatni a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Hivatala Információszolgáltatási és Nyilvántartási Kompetencia Központ (6721 Szeged, 

Csongrádi sgt. 15. levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 689.) címére. 

 

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve a sajtónyilvántartásba vétellel kapcsolatban, akkor az 

info@nmhh.hu címen, illetve a 06 1 468-0673 számon érdeklődhet. 

Részletes kitöltési útmutató a Bejelentő laphoz  
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1. A sajtótermék adatai  
 

Kérjük, jelölje meg X-szel a felsorolt lehetőségek közül, hogy új sajtótermék nyilvántartásba vételét, vagy már 

nyilvántartásba vett sajtótermék adatainak módosítását kéri.  

 

Nyilvántartásba vétel a sajtótermék adatbázisban történő első regisztrációja.  

Módosítás a korábban bejelentett sajtótermék adatainak módosítása vagy az adatokban bekövetkezett 

változások átvezetése.  

 

Amennyiben már nyilvántartásba vett sajtótermék adatainak módosítását kéri, adja meg a korábban bejelentett 

sajtótermék nyilvántartásba vételi ügyiratszámát.   

 

1.1. A sajtótermék neve  

 

Kérjük, e pontban a sajtótermék teljes nevét adja meg.  

 

1.2. A sajtótermék internetes címe(i)  

 

E pontban azon internetes címek megadását kérjük, amelyeken a kiadó az internetes újságot, hírportált a 

nyilvánosság számára elérhetővé teszi.  

 

1.3. Besorolása  

 

□ hírportál  

□ internetes sajtótermék  

Kérjük a két opció közül csak az egyik választ jelölje meg!  

 

 1.4. ISSN szám  

 

Az Országos Széchenyi Könyvtár által kiadott nemzetközi azonosítószám.  

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az Országos Széchenyi Könyvtár között létrejött megállapodás alapján 

a távoli hozzáférésű, folyamatosan frissülő internetes források begyűjtésének, tárolásának, hosszú távú 

megőrzésének, bibliográfiai számbavételének és az így archivált dokumentumok nyilvános szolgáltatásának 

hiánya a szabványos dokumentumazonosító szám megállapítását és a nemzetközi ISSN nyilvántartásban való 

közzétételét feleslegessé teszi. A folyamatosan frissülő internetes újságok és hírportálok esetében, a 

nyilvántartásba vételhez ISSN dokumentumazonosító szám nem szükséges.   

 

Amennyiben rendelkezik ISSN számmal, kérjük, az alábbi formátumban adja meg: pl. ISSN 1234-5678 vagy ISSN 

1234-567x  

 

1.5. Első megjelenésének időpontja 

 

A sajtótermék első megjelenésének dátuma év.hónap.nap formátumban megadva. Pl. 2011.03.01  

 

  

2. A bejelentő adatai   
 

Az Mttv. 46. §. (1) bekezdése szerint a sajtótermék nyilvántartásba vételét annak kiadója kezdeményezheti. Ha a 

sajtótermék alapítója és kiadója eltérő személy vagy vállalkozás, viszonyukat, a sajtótermékkel kapcsolatos 

feladataikat és jogaikat megállapodásban rendezik. Ennek megfelelően a nyilvántartásba vételi szándékot 

bejelentheti a kiadó, alapító, vagy egy a nevükben megállapodás vagy meghatalmazás alapján - eljáró 

személy/szervezet. 

 

Kérjük ebben a pontban a három lehetőség közül a megfelelőt X-szel jelölje meg. 

 

Ha az Alapító jár el a Kiadó nevében Bejelentőként, a köztük az Mttv. 46. §. (1) bekezdése szerint létrejött eredeti 

megállapodást csatolni kell.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a hatósági eljárásban való képviseleti jogosultságot közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratban szükséges igazolni. Amennyiben ilyen meghatalmazást csatol, kérjük, jelölje a mellékleteknél a 

Bejelentő lapon. Eredeti meghatalmazást kell csatolni az adatlaphoz. 
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A 2. pontban szereplő adatokat abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a kiadó nevében meghatalmazás 

alapján - nem az alapító, hanem más személy vagy szervezet jár el. 

 

2.1. A bejelentő neve (megnevezése): 

 

Kérjük a bejelentést benyújtó személy vagy szervezet teljes nevét adja meg. 

 

Cég, szervezet (mint pl. egyesület, alapítvány, köztestület, egyéb társadalmi szervezet) esetén a cégjegyzékben, 

bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban szereplő, egyéb szervezeteknél (mint pl. 

önkormányzat, államigazgatási szerv stb.) az alapszabály szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni. 

 

Természetes személy esetén a személyazonosító igazolványban – vagy ha ezzel nem rendelkezik érvényes 

útlevelében, vagy 2001. január 1. napját követően kiállított gépjármű vezetői engedélyben - szereplő teljes nevet. 

 

2.2. A bejelentő lakcíme (székhelye) 

 

Az adatcsoportban belföldi cég, szervezet esetén a szervezet székhelyét, belföldi egyéni cég esetén a szervezet 

székhelyét, belföldi egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás székhelyét, belföldi természetes személy esetén 

lakhelyét kell megadni. Egyéni vállalkozó és magánszemély bejelentheti a lakóhelyétől eltérő címen lévő 

tartózkodási helyét, (korábbi elnevezése: ideiglenes lakcím). 

 

2.3. A bejelentő postai levelezési címe 

 

Az a cím, amelyen a Hivatal hivatalos iratait, döntéseit kívánja átvenni. Ha a Bejelentő lakcíme illetve postai 

levelezési címe eltérő, töltse ki a postai levelezési címet is irányító szám, település, utca, házszám formátumban. 

 

2.4. Telefonszáma 

 

A bejelentő aktuális, élő telefonszáma +36 körzetszám/telefonszám formában. 

 

2.5. E-mail 

 

A bejelentő aktuális, élő elektronikus levelezési címe. 

 

2.6. Cégjegyzékszáma, illetve nyilvántartási száma 

 

Cégjegyzékszám az az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium cégbírósági adatbázisában tárolt nyilvántartási 

szám, amelyet a cégbejegyzéskor a cégbíróság az adott céghez elektronikusan hozzárendel. A cégjegyzékben nem 

szereplő jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek nyilvántartási számát a nyilvántartó 

hatóság állítja ki. Az egyéni vállalkozók nyilvántartási száma a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatala által az egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartásban szereplő nyilvántartási szám. 

 

3. A kiadó adatai  
 

3.1. A kiadó adatai  

 

3.1.1. A kiadó neve  

 

Kérjük, a kiadó teljes nevét adja meg.  

 

Cég, szervezet (mint pl. egyesület, alapítvány, köztestület, egyéb társadalmi szervezet) esetén a cégjegyzékben, 

bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban szereplő, egyéb szervezeteknél (mint pl. 

önkormányzat, államigazgatási szerv stb.) az alapszabály szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni.  

 

Természetes személy esetén a személyazonosító igazolványban – vagy ha ezzel nem rendelkezik érvényes 

útlevelében, vagy 2001. január 1. napját követően kiállított gépjármű vezetői engedélyben - szereplő teljes nevet.  

 

3.1.2. A kiadó lakcíme (székhelye vagy telephelye)  

 

Az adatcsoportban belföldi cég, szervezet esetén a szervezet székhelyét vagy telephelyét, belföldi egyéni cég 

esetén a szervezet székhelyét vagy telephelyét, belföldi egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás székhelyét vagy 

telephelyét, belföldi természetes személy esetén lakhelyét kell megadni.  

 

3.1.3. Telefonszáma  
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A kiadó aktuális, élő telefonszám (ok) +36 körzetszám/telefonszám formában.  

 

3.1.4. e-mail  

 

A kiadó aktuális, élő elektronikus levelezési címe.  

 

3.1.5. Cégjegyzékszáma, illetve nyilvántartási száma  

 

Cégjegyzékszám az a közhiteles cégnyilvántartásban tárolt nyilvántartási szám, amelyet a cégbejegyzéskor a 

cégbíróság a cég egyedi azonosítása céljából az adott céghez elektronikusan hozzárendel.  

 

A cégnyilvántartásban nem szereplő jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

nyilvántartási számát a nyilvántartó hatóság állítja ki. A társadalmi szervezetek - egyesület, párt-, (köz) 

alapítványok, egyházak, önkéntes és magánnyugdíj-pénztárak, MRP szervezetek (Munkavállalói résztulajdonosi 

program), köztestületek (kamarák, MTA, hegyközség, sportszövetség) nyilvántartási száma, a szervezetet 

nyilvántartásba vevő bíróság által meghatározott nyilvántartási szám. Az egyéni vállalkozók nyilvántartási száma a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az egyéni vállalkozókról vezetett 

nyilvántartásban szereplő nyilvántartási szám.  

 

Azoknak a természetes személyeknek, akik nem egyéni vállalkozóként kérik az internetes sajtótermék 

nyilvántartásba vételét, nem kell a 3.1.5. pontban szereplő cégjegyzékszámot vagy nyilvántartási számot megadni, 

nekik a 3.1.6.- 3.1.8. pontban szereplő adatokat kell megadni.  

Azon szervezetek (pl. egyetemek, közintézmények), amelyek PIR számmal rendelkeznek, a PIR számot kell, hogy 

megadják.  

 

3.1.6.-3.1.8. pont 

 

Az adatokat csak abban az esetben kell megadni, ha a kiadó magánszemély.  

 

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. 

törvény 4. §. (4) bekezdése alapján természetes személyazonosító adat a polgár családi és utóneve, születési 

családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. §. (2) és az 

Mttv. 41. § (6) bekezdése alapján a Hivatal jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja nevének, 

lakcímének, valamint külön törvényben vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - 

helyi önkormányzat rendeletében meghatározott személyes adatának kezelésére.  

 

3.1.6. Születési neve 

 

Amennyiben a kiadó magánszemély, akkor a teljes születési nevet (családi és utónév) kérjük megadni.  

 

3.1.7. Születési helye és ideje 

 

Amennyiben a kiadó magánszemély, a születési helyét és a születési idejének dátumát év.hónap.nap 

formátumban kérjük megadni. Pl. 2011.03.01  

 

3.1.8. Anyja neve 

 

Amennyiben a kiadó magánszemély, abban az esetben az anyja születési családi és utónevét kérjük itt megadni.  

 

3.2. A kiadó képviselőjének adatai  

 

A kiadó képviselője az a személy, aki a kiadó szervezetének képviseletére jogosult a külvilág felé.  

 

Amennyiben a képviselőként feltüntetett személy nem azonos a cégnyilvántartás, illetve bírósági nyilvántartás 

szerinti képviseletre jogosult személlyel, úgy eredeti meghatalmazást kell az adatlaphoz csatolni.  

 

3.2.1. A kiadó képviselőjének neve  

 

Cég, szervezet esetén a cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban 

szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni. Természetes személy 
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esetében a személyazonosító igazolványban szereplő nevet, – vagy ha ezzel nem rendelkezik érvényes 

útlevelében, vagy 2001. január 1. napját követően kiállított gépjármű vezetői engedélyben - szereplő teljes nevet.  

 

3.2.2. A kiadó képviselőjének postai levelezési címe  

 

Cég, szervezet esetén a cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban 

szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály szerinti postai levelezési címet, természetes személy esetén a 

postai levelezési címet kell beírni.  

 

3.2.3. Telefonszám  

 

A kiadó képviselőjének aktuális, élő telefonszáma +36 körzetszám/telefonszám formában  

 

3.2.4. E-mail  

 

A kiadó képviselőjének aktuális, élő elektronikus levelezési címe.  

 

3.3. A kiadó Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személyének adatai  

 

A kiadó Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személye az a személy, akit ekként az esetleges jövőbeni 

egyeztetések céljából megjelölnek.  

 

Ha a 3.2. pontban szereplő képviselő személye azonos a 3.3. pontban megjelölt kapcsolattartásra kijelölt 

személlyel, akkor a 3.3. pontot nem kell kitölteni.  

 

3.3.1. A kiadó Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve  

 

Kérjük, hogy azt a személyt, szervezetet jelölje meg, aki a bejelentést követően a Hatósággal közvetlen 

kapcsolattartó lesz. Cég, szervezet esetén a cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, 

bírósági igazolásban szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni. 

Természetes személy esetében a személyazonosító igazolványban szereplő nevet, vagy ha ezzel nem rendelkezik 

érvényes útlevelében, vagy 2001. január 1. napját követően kiállított gépjármű vezetői engedélyben - szereplő 

teljes nevet.  

 

3.3.2. A kiadó Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy postai levelezési címe  

 

Cég, szervezet esetén a cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban 

szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály szerinti postai levelezési címet kell beírni.  

 

3.3.3. Telefonszáma  

 

A kiadó Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy aktuális, élő telefonszáma +36 

körzetszám/telefonszám formában  

 

3.3.4. E-mail  

 

A kiadó Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy aktuális, élő elektronikus levelezési címe.  

 

4. Az alapító adatai  

 
Kérjük, X-szel jelölje meg, hogy az alapító személye azonos vagy sem a kiadóval. Amennyiben az alapító és a kiadó 

azonos személy vagy szervezet, akkor a 4. pontot nem kell kitölteni.  

 

Amennyiben a sajtóterméknek egynél több alapítója van, akkor a további alapítók 4.1.1.-4.4.4. pontig terjedő 

adatait a Bejelentő lap S-02 számú pótlapján adhatja meg.  

 

Amennyiben az alapító külföldi személy vagy szervezet, és az alábbi feltételek fennállnak, kézbesítési 

meghatalmazottat kell megneveznie:  

 

a) magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkezik,  

 

b) magyarországi képviselőt - aki helyette eljárni jogosult - nem nevezett meg, vagy ilyennel nem rendelkezik.  

 

A kézbesítési meghatalmazott feladata, hogy a hatósági eljárásban keletkezett, az ügyféllel közlendő döntéseket 
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és iratokat átvegye, és azokat az ügyfél részére továbbítsa; e tevékenységéért az ügyféllel szemben a polgári jog 

szabályai szerint felel. Az ügyfél részére szóló és a kézbesítési meghatalmazottal szabályszerűen közölt döntést 

úgy kell tekinteni, hogy az a meghatalmazottal történt közlést követő ötödik munkanapon minősül az ügyféllel 

közöltnek.  

 

4.1. Az alapító adatai  

 

4.1.1. Az alapító neve  

 

Kérjük az alapító teljes nevét adja meg.  

 

Cég, szervezet (mint pl. egyesület, alapítvány, köztestület, egyéb társadalmi szervezet) esetén a cégjegyzékben, 

bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban szereplő, egyéb szervezeteknél (mint pl. 

önkormányzat, államigazgatási szerv stb.) az alapszabály szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni.  

 

Természetes személy esetén a személyazonosító igazolványban – vagy ha ezzel nem rendelkezik érvényes 

útlevelében, vagy 2001. január 1. napját követően kiállított gépjármű vezetői engedélyben - szereplő teljes nevet.  

 

4.1.2. Az alapító lakcíme (székhelye vagy telephelye)  

 

Az adatcsoportban belföldi cég, szervezet esetén a szervezet székhelyét vagy telephelyét, belföldi egyéni cég 

esetén a szervezet székhelyét vagy telephelyét, belföldi egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás székhelyét vagy 

telephelyét, belföldi természetes személy esetén lakhelyét kell megadni. Ha az Alapító lakcíme (székhelye, 

telephelye) nem Magyarországon található, abban az esetben az ország mezőt is töltse ki.  

 

4.1.3. Telefonszáma  

 

Az alapító aktuális, élő telefonszáma +36 körzetszám/telefonszám formában  

 

4.1.4. E-mail  

 

Az alapító aktuális, élő elektronikus levelezési címe.  

 

 

4.1.5.Cégjegyzékszáma, illetve nyilvántartási száma  

 

Cégjegyzékszám az a közhiteles cégnyilvántartásban tárolt nyilvántartási szám, amelyet a cégbejegyzéskor a 

cégbíróság a cég egyedi azonosítása céljából az adott céghez elektronikusan hozzárendel.  

 

A cégnyilvántartásban nem szereplő jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

nyilvántartási számát a nyilvántartó hatóság állítja ki. A társadalmi szervezetek - egyesület, párt-, 

(köz)alapítványok, egyházak, önkéntes és magánnyugdíj-pénztárak, MRP szervezetek (Munkavállalói 

résztulajdonosi program), köztestületek (kamarák, MTA, hegyközség, sportszövetség) nyilvántartási száma a 

szervezetet nyilvántartásba vevő bíróság által meghatározott nyilvántartási szám. Az egyéni vállalkozók 

nyilvántartási száma a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az egyéni 

vállalkozókról vezetett nyilvántartásban szereplő nyilvántartási szám.  

 

Azoknak a természetes személyeknek, akik nem egyéni vállalkozóként kérik az internetes sajtótermék 

nyilvántartásba vételét, nem kell a 4.1.5. pontban szereplő cégjegyzékszámot vagy nyilvántartási számot megadni, 

nekik a 4.1.6.- 4.1.8. pontban szereplő adatokat kell megadni.  

Azon szervezetek (pl. egyetemek, közintézmények), amelyek PIR számmal rendelkeznek, a PIR számot kell, hogy 

megadják.  

 

4.1.6.-4.1.8. pont 
 

Az adatokat csak abban az esetben kell megadni, ha az alapító magánszemély.  

 

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. 

törvény 4. §. (4) bekezdése alapján természetes személyazonosító adat a polgár családi és utóneve, születési 

családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. §. (2) 

bekezdése alapján a Hivatal jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosítása 

céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja nevének, lakcímének, valamint 
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külön törvényben vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat 

rendeletében meghatározott személyes adatának kezelésére.  

 

4.1.6. Születési neve 

 

Magánszemély esetén a teljes születési nevet (családi és utónév) kérjük megadni.  

 

4.1.7. Születési helye és ideje 

 

Amennyiben az alapító magánszemély, a születési helyét és a születési idejének dátumát év.hónap.nap 

formátumban kérjük megadni. Pl. 2011.03.01  

 

4.1.8. Anyja neve 

 

Amennyiben az alapító magánszemély, abban az esetben az anyja születési családi és utónevét kérjük itt 

megadni.  

 

 

4.2. Az alapító képviselőjének adatai  

 

Amennyiben a képviselőként feltüntetett személy nem azonos a cégnyilvántartás, illetve egyéb nyilvántartás, vagy 

jogszabály, alapszabályzat szerinti képviseletre jogosult személlyel, úgy eredeti meghatalmazást kell az 

adatlaphoz csatolni. 

 

Kötelező megadni a cégnyilvántartásban, bírósági nyilvántartásban feltüntetett képviselő nevét, és címét. Önálló 

képviselet esetén elegendő egy képviselő, együttes képviselet esetén az együttes képviseletet ellátó összes 

képviselő bejelentése szükséges. (Egyéni cég esetében a cégjegyzékben feltüntetett képviselő nevét kell beírni.) 

Amennyiben a képviselőként feltüntetett személy nem azonos a cégnyilvántartás, illetve bírósági nyilvántartás 

szerinti képviseletre jogosult személlyel, úgy eredeti meghatalmazást kell az adatlaphoz csatolni.  

 

4.2.1. Az alapító képviselőjének neve  

 

Kérjük, adja meg az alapító képviselőjének a nevét. Cég, szervezet esetén a cégjegyzékben, bírósági 

nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály 

szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni. Magyar állampolgár esetén a személyazonosító igazolványban, vagy 

ha ezzel nem rendelkezik érvényes útlevelében, vagy 2001. január 1. napját követően kiállított gépjármű vezetői 

engedélyben - szereplő teljes nevet.  

 

4.2.2. Az alapító képviselőjének postai levelezési címe  

 

A képviselő postai levelezési címét kell beírni.  

 

4.2.3. Telefonszáma  

 

Az alapító képviselőjének aktuális, élő telefonszáma +36 körzetszám/telefonszám formában  

 

4.2.4. e-mail  

 

Az alapító képviselőjének aktuális, élő elektronikus levelezési címe.  

 

4.3. Az alapító Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személyének adatai  

 

Az alapító Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személye az a személy, akit ekként az esetleges jövőbeni 

egyeztetések céljából megjelölnek.  

 

Ha a 4.2. pontban szereplő képviselő személye azonos a 4.3. pontban megjelölt kapcsolattartásra kijelölt 

személlyel, akkor a 4.3. pontot nem kell kitölteni.  

 

4.3.1. Az alapító Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve  

 

Kérjük, adja meg az alapító hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét. Cég, szervezet esetén a 

cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban szereplő, egyéb 

szervezeteknél az alapszabály szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni. Magyar állampolgár esetén a 

személyazonosító igazolványban – vagy ha ezzel nem rendelkezik érvényes útlevelében, vagy 2001. január 1. 
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napját követően kiállított gépjármű vezetői engedélyben - szereplő teljes nevet.  

 

4.3.2. Az alapító Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy postai levelezési címe  

 

Cég, szervezet esetén a cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban 

szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály szerinti postai levelezési címet, illetőleg természetes személy 

esetében a postai levelezési címet kell beírni.  

 

4.3.3. Telefonszáma  

 

Az Alapító Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy aktuális, élő telefonszáma +36 

körzetszám/telefonszám formában  

 

4.3.4. E-mail  

 

Az Alapító Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy aktuális, élő elektronikus levelezési címe.  

 

4.4. Az alapító kézbesítési megbízottjának adatai  

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) 81. §. (1) bekezdése szerint az ügyfél köteles az első kapcsolatfelvétel alkalmával - a 

kézbesítési meghatalmazás előterjesztésével együtt - kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha  

 

a) magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkezik,  

 

b) képviselőt nem nevezett meg, és  

 

c) elektronikus kapcsolattartásnak nincs helye.  

 

4.4.1. Az alapító kézbesítési megbízottjának neve  

 

Kérjük, adja meg az alapító kézbesítési megbízottjának nevét. Cég, szervezet esetén a cégjegyzékben, bírósági 

nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály 

szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni. Magyar állampolgár esetén a személyazonosító igazolványban – vagy 

ha ezzel nem rendelkezik érvényes útlevelében, vagy 2001. január 1. napját követően kiállított gépjármű vezetői 

engedélyben - szereplő teljes nevet.  

 

4.4.2. Az alapító kézbesítési megbízottjának postai levelezési címe  

 

Cég, szervezet esetén a cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban 

szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály szerinti postai levelezési címet, illetőleg természetes személy 

esetében a postai levelezési címet kell beírni.  

 

4.4.3. Telefonszáma  

 

Az alapító kézbesítési megbízottjának aktuális, élő telefonszáma +36 körzetszám/telefonszám formában  

 

4.4.4. E-mail  

 

Az alapító kézbesítési megbízottjának aktuális, élő elektronikus levelezési címe  
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Mellékletek:  
 

Kérjük, jelölje meg X-szel, ha az adott mellékletből csatol a bejelentéshez.  

 

Amennyiben egy mellékletből több csatolása szükséges, kérjük, adja meg ezek darabszámát is.  

 

I. Meghatalmazás  

 

A meghatalmazás olyan egyoldalú címzett jognyilatkozat, mellyel a meghatalmazó jogosítja fel a meghatalmazottat 

arra, hogy nevében és helyette jognyilatkozatot tegyen vagy elfogadjon. Általános jogelv, hogy egyoldalú 

jognyilatkozattal senki nem róhat másra kötelezettséget. A képviselőnek ezért a képviselet ellátására vonatkozó 

kötelezettsége nem is közvetlenül a meghatalmazásból, hanem az annak alapját képező mögöttes megbízási 

szerződésből ered.  

 

A háttér jogviszonyt (a megbízás létrejöttét) az ügyvéd részére adott meghatalmazáson az elfogadást igazoló 

ügyvédi aláírás tanúsítja, egyéb esetben a meghatalmazást közokirat illetve teljes bizonyító erejű magánokirat 

igazolhatja.  

Amennyiben a 2. pontban úgy nyilatkozott, hogy a kiadó nevében jár el, a Bejelentő laphoz mellékelni kell az 

eljárási jogosultságot alátámasztó meghatalmazást, az űrlap utolsó oldalán X-szel megjelölve, hogy ilyen 

mellékletet csatolt.  

 

II. S-01 (/a,k) Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat  

 

Az Mttv. 46. §. (3) bekezdése szerint a sajtótermék alapítója és kiadója nem lehet a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Elnöke, elnökhelyettese, főigazgatója, főigazgató-helyettese, a Közszolgálati Közalapítvány 

Kuratóriumának és a Közszolgálati Testületnek az elnöke, tagja, az Alap vezérigazgatója, a Nemzeti Hírközlési és 

Informatikai Tanács elnöke, alelnöke vagy tagja, a Médiatanács tagja, ide nem értve a tudományos eredmények, 

vagy tudományos ismeretterjesztés közzétételére irányuló sajtótermék alapítását vagy kiadását. A bejelentőnek 

nyilatkoznia kell, hogy vele kapcsolatban nem áll fenn a törvény szerinti összeférhetetlenségi ok, illetve az 

nyilvántartásba vétele esetén sem keletkezne. A Bejelentő laphoz nyilatkozat minta áll rendelkezésre, melyet 

annak kitöltése után mellékelni szükséges a Bejelentő laphoz. Ha ilyen mellékletet csatolt, akkor a Bejelentő lap 

utolsó oldalán X-szel jelölje.  

 

III. S-02 További alapítók adatait tartalmazó pótlap  

 

Több alapító esetében a további alapítók adatait az S-02 számú pótlapon kell megadni. Annyi pótlapot kell 

kitölteni, ahány további alapítója van az internetes újságnak, vagy hírportálnak.  

 

V. Kézbesítési meghatalmazott meghatalmazása  

 

Amennyiben a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvény 81. § (1) bekezdése szerint az alapítónak kézbesítési meghatalmazottat kell megnevezni, Akkor a 

meghatalmazott adatait a Bejelentő Lap 4.4 pontjában meg kell adni. Meghatalmazását pedig mellékelni kell a 

bejelentéshez.  


