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Ügyfélkapu azonosítóval rendelkező ügyfél által a bejelentés – postai út helyett – elektronikus úton is benyújtható a
Hatóság honlapján (www.nmhh.hu) elérhető felületen. Az űrlap az alábbi útvonalon található:
Szakmai érdekeltek / Ügyintézés / Médiaszolgáltatások és sajtótermékek / Sajtótermékek / Sajtótermék (új, módosítás, törlés)
bejelentése / Internetes és nyomtatott sajtótermék bejelentése elektronikus űrlapon

AZ
ADATLAPOT
KITÖLTVE,
ÉRVÉNYESEN
ALÁÍRVA, EGY PÉLDÁNYBAN KELL MEGKÜLDENI!
AZ ELJÁRÁS DÍJMENTES!

HATÓSÁGI ÉRKEZTETŐ HELYE

Kérjük, csak akkor válassza ezt az adatlapot, ha az adott
sajtótermék már szerepel a Hatóság nyilvántartásában
(az adott sajtóterméket korábban már bejelentették).

Alulírott,
a
médiaszolgáltatásokról
és
a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény (Mttv.) 41., 46. § alapján kérem az alábbi,
adatainak
nyilvántartásba
vett
sajtótermék
módosítására irányuló eljárás megindítását.
1. A sajtótermék adatai
A sajtótermék nyilvántartásba vett címét nem lehet megváltoztatni.

1.1.

címe (elnevezése)

Ha rendelkezésére áll, jelölje meg, hogy milyen (milyen számú) korábbi határozat rendelkezett a sajtótermékről.

1.2.

korábbi határozat száma

1.3.

típusa (besorolása)
internetes elérhetősége(i) (honlap címe, pl. www.abcmagazin.hu)
A domain-használat a 2. sz. melléklet szerint igazolandó!

Kérjük, csak egy választ jelöljön meg!
internetes újság
hírportál
internetes újság + hírportál
nyomtatott sajtótermék (digitális másolat nélkül)

nem kell internetes elérhetőséget megjelölni

nyomtatott
sajtótermék,
amellyel
teljes
mértékben megegyező digitális másolat az
interneten is elérhető (pl. PDF formátumban)
Ha az „internetes változat” nem teljes mértékben egyezik meg a „nyomtatott változattal”, és az interneten számos
többlettartalom, további rovatok, cikkek, stb. is elérhetőek, akkor a sajtótermékeket külön-külön nyomtatott és internetes
sajtótermékként (külön „S-00” adatlapokon) kell bejelenteni.

1.4.

további (azonos besorolású)
sajtótermékek bejelentése

Egyetlen új sajtótermék nyilvántartásba vételét kérem
További sajtótermékek nyilvántartásba vételét is kérem
Kérjük, hogy a további címeket a 4. oldalon sorolja fel!

2. A Bejelentő adatai
2.1.
2.2.

A bejelentőlap aláírójának neve
(pl.: a természetes személy, az ügyvezető, a meghatalmazott neve)

Bejelentő eljárási jogállása
jelenlegi Alapító (aki egyúttal Kiadó)
jelenlegi Alapító
jelenlegi Kiadó
korábbi Alapító (aki egyúttal Kiadó)
korábbi Alapító
korábbi Kiadó
meghatalmazott / jogi képviselő
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KÉRJÜK, CSAK EGY VÁLASZT JELÖLJÖN MEG!
Kérjük, a további adatokat 3. pont kitöltése útján jelölje meg!
Kérjük, a további adatokat a 3. és 4. pont kitöltése útján jelölje meg!
neve:
lakcíme (székhelye)

irányítószám:
település:
utca, házszám:
telefon:
e-mail:

cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma:
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Csak a módosítandó adatokat kell megadni!
(változással nem érintett adatok feltüntetése nem kötelező)
A Hatóság által nyilvántartott sajtótermékek valamennyi hatályos nyilvános adata megtekinthető a Hatóság
honlapján (www.nmhh.hu) elérhető felületen.
Az elektronikus lekérdező felület az alábbi útvonalon található:
Alkalmazások / internetes és nyomtatott sajtótermékek

3. A Kiadó bejegyezni kívánt adatai
3.1.

A Kiadó adatai

3.1.1

neve:

3.1.2

lakcíme (székhelye)

3.1.3

telefonszáma:

3.1.5

cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma (ha nem természetes személy):

irsz:

település:

utca, házszám:
3.1.4

e-mail:

Ha a Kiadó természetes személy
3.1.6

születési neve:

3.1.7

anyja neve:

3.1.8

születési helye:

3.1.9

születési ideje:

Ha a Kiadó nem természetes személy:

3.2.

A Kiadó képviselőjének (pl. ügyvezető, elnök) adatai

3.2.1

neve:

3.2.2

postai levelezési címe

3.2.3

telefonszáma:

irsz:

település:

utca, házszám:

3.3.

3.2.4

e-mail:

A Kiadó Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személyének adatai

3.3.1

neve:

3.3.2

postai levelezési címe

irsz:

település:

utca, házszám:
3.3.3

3.4.

telefonszáma:

3.3.4

e-mail:

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 (az alábbi 4. sz. táblázatot NEM kell kitölteni)
nem azonos a Kiadóval (az alábbi 4. sz. táblázat kitöltése KÖTELEZŐ)
Több alapító esetén a további alapítók adatait a „P-01” sz. pótlapon kell megjelölni.
4.1.

Az Alapító adatai

4.1.1

neve:

4.1.2

lakcíme (székhelye)

ország (ha nem Magyarország):
irsz:

település:

utca, házszám:
4.1.3

telefonszáma:

4.1.4

e-mail:

4.1.5

cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma (ha nem természetes személy):

Ha az Alapító természetes személy
4.1.6

születési neve:

4.1.7

anyja neve:

4.1.8

születési helye:

4.1.9

születési ideje:
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Ha az Alapító nem természetes személy

4.2.

Az Alapító képviselőjének (pl. ügyvezető, elnök) adatai

4.2.1

neve:

4.2.2

postai levelezési címe

ország (ha nem Magyarország):
irsz:

település:

utca, házszám:
4.2.3

telefonszáma:

4.2.4

4.3.

Az Alapító Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személyének adatai

4.3.1

neve:

4.3.2

postai levelezési címe

irsz:

e-mail:

település:

utca, házszám:
4.3.3

telefonszáma:

4.3.4

e-mail:

A kézbesítési meghatalmazott adatait akkor kell megadni, ha az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) 87. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak

4.4.

Az Alapító kézbesítési meghatalmazottjának adatai

4.4.1

neve:

4.4.2

postai levelezési címe

irsz:

település:

utca, házszám:
4.4.3

4.5.

telefonszáma:

4.4.4

e-mail:

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:
1.
2.

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!

Domain név (internetes elérhetőség) használatára való jogosultság igazolása (domainhasználó személyének igazolása, domain-használóval megkötött használatra irányuló szerződés, stb.)
A sajtótermék elválaszthatatlan részeként a domain név használati jogosultság igazolása KÖTELEZŐ!

Bejelentő (az aláíró) aláírási címpéldányának (aláírási mintájának) másolata

db
db

Jogi személyek (gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek) esetén KÖTELEZŐ!
(kivéve, ha azt a cégbíróság részére 2006.07.01. után elektronikus cégeljárás során benyújtották)

db

4.

Meghatalmazás – Meghatalmazott / jogi képviselő útján történő eljárás esetén KÖTELEZŐ!

db

5.

„P-01”: a további alapító(k) adatait tartalmazó pótlap – Több alapító esetén KÖTELEZŐ!

db

6.

„P-02”: a további kiadó(k) adatait tartalmazó pótlap – Több kiadó esetén KÖTELEZŐ!

db

7.

„P-03”: Kézbesítési meghatalmazás – Kézbesítési meghatalmazott esetén KÖTELEZŐ!

db

3.

Nyilatkozom, hogy a bejelentéssel érintett sajtótermék(ek)kel összefüggésben kizárólag a bejelentőlapon
feltüntetett adatok nyilvántartásba vételét (módosítását) kérelmezem.
Tudomásul veszem, hogy a Hatóság eljárása során a bejelentést kizárólag a megjelölt adatok nyilvántartásba
vétele (módosítása) iránti kérelemként bírálja el.
Kelt:

, 20

(hó)

.(nap)

Bejelentő (cégszerű) aláírása
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Az 1. oldalon megjelölt sajtóterméken túlmenően az alábbi, (azonos 1.3. pont szerinti besorolású)
nyilvántartásban szereplő sajtótermékek adatainak módosítását kezdeményezem, a bejelentő
lapon részletezett, 2-4. pontban megjelölt adatok szerint (azokkal megegyezően).
Kizárólag további sajtótermékek egyidejű bejelentése esetén szükséges kitölteni!
#

címe (elnevezése)

korábbi
határozatszám

internetes elérhetősége(i)
(honlap címe, pl. www.abcmagazin.hu)

(ha rendelkezésre áll)

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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