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BEJELENTŐ LAP
Internetes újság, hírportál nyilvántartásba vételéhez 
A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 46. § alapján
Kérem az alábbi sajtótermék nyilvántartásba vételét.
1. A sajtótermék adatai
Kérjük, jelölje X-szel a megfelelő választ, illetve adja meg az alábbi adatokat!
új sajtótermék nyilvántartásba vétele
	nyilvántartásba vett sajtótermék adatainak módosítása. Ha ezt a választ jelölte meg, kérjük, adja meg a nyilvántartásba vételi határozat számát:
1.
A sajtótermék adatai
1.1.
címe (elnevezése)

1.2.
internetes címe(i)

1.3.
besorolása (a megfelelőt X-szel jelölje meg)
hírportál
	internetes újság
1.4.
ISSN száma:*

1.5.
első megjelenésének időpontja: (éééé.hh.nn)

(* Az 1.4-et akkor kell kitölteni, ha a sajtótermék rendelkezik ISSN számmal. Ellenkező esetben igazolást kell csatolni, hogy a sajtóterméknek nem szükséges ISSN szám.)
2. A bejelentő adatai
Kérjük, jelölje X-szel a megfelelő választ! (Csak egy válasz jelölhető meg.)
A sajtótermék nyilvántartásba vételére irányuló kérelem ügyében
	a sajtótermék kiadója jár el (Ha ezt a választ jelölte meg, azaz a Bejelentő és a Kiadó azonos személy, akkor a 2. táblázatot nem kell kitölteni.)
	a kiadó nevében megállapodás alapján az alapító jár el (Ha ezt jelölte meg, azaz a Bejelentő és az Alapító azonos személy, akkor a 2. táblázatot nem kell kitölteni és a megállapodást csatolni kell.)
	a kiadó nevében - meghatalmazás alapján - nem az alapító, hanem más személy vagy szervezet jár el (a képviseleti jogosultságot igazoló meghatalmazást csatolni kell). 

2.
A bejelentő adatai:
2.1.
neve (megnevezése) 

2.2.
lakcíme (székhelye) 
Irsz: 

Település: 



Utca, házszám: 

2.3.
postai levelezési címe
Irsz:

Település:



Utca, házszám:

2.4.
telefonszáma:

2.5.
e-mail:

2.6.
cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma

3. A kiadó adatai
Kérjük, adja meg az alábbi adatokat!
3.1.
A kiadó adatai 
3.1.1.
neve (megnevezése)

3.1.2.
lakcíme (székhelye) 
Irsz: 

Település: 



Utca, házszám: 

3.1.3.
telefonszáma:

3.1.4
e-mail:

3.1.5.
cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma

3.2.
A kiadó képviselőjének adatai 
3.2.1.
neve:

3.2.2.
postai levelezési címe
Irsz: 

Település: 



Utca, házszám: 

3.2.3.
telefonszáma:

3.2.4
e-mail:

3.3.
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.
telefonszáma:

3.3.4
e-mail:

4. Az alapító adatai 
Kérjük, jelölje X-szel a megfelelő választ! (Csak egy válasz jelölhető meg.)
Az alapító:
azonos a kiadóval (Ha ezt a választ jelölte meg, akkor az alábbi 4-es táblázatot nem kell kitölteni.)
nem azonos a kiadóval (Több alapító esetén a további alapítók adatait az S-02 számú pótlapon kell megadni. Annyi pótlapot kell kitölteni, amennyi további alapítója van a bejelentett sajtóterméknek.)
4.1.
Az alapító adatai 
4.1.1.
neve:

4.1.2.
lakcíme (székhelye vagy telephelye):
Ország:*



Irsz: 

Település: 



Utca, házszám: 

4.1.3.
telefonszáma:

4.1.4
e-mail:

4.1.5.
cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma

4.2.
Az alapító képviselőjének adatai
4.2.1.
neve:

4.2.2.
postai levelezési címe
Ország:*



Irsz: 

Település: 



Utca, házszám: 

4.2.3.
telefonszáma:

4.2.4
e-mail:

4.3.
Az alapító Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személyének adatai
4.3.1.
neve:

4.3.2.
postai levelezési címe
Irsz: 

Település: 



Utca, házszám: 

4.3.3.
telefonszáma:

4.3.4
e-mail:

4.4.
Az alapító kézbesítési meghatalmazottjának** adatai
4.4.1.
neve:

4.4.2.
postai levelezési címe
Irsz: 

Település: 



Utca, házszám: 

4.4.3.
telefonszáma:

4.4.4
e-mail:

* A 4.1.2. és a 4.2.2 pontban az Ország megnevezést csak abban az esetben kell megadni, ha az alapító lakcíme (székhelye vagy telephelye) nem Magyarországon található.
** A 4.4. pontban a kézbesítési meghatalmazott adatait akkor kell megadni, ha a 2004. évi CXL. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 81. § (1)-ában foglaltak fennállnak. Ekkor a kézbesítési meghatalmazott meghatalmazását is csatolni kell.
……………………………………, 2011. ……………………… (hó) ……… (nap) 
	……………………………………………
	(cégszerű) aláírás



Mellékletek:
Kérjük, jelölje X-szel a bejelentéshez mellékelt iratokat! 
Írja be a darabszámot, ha az adott mellékletből többet csatol!
Meghatalmazás – képviselő útján történő eljárás esetén kötelező
	Igazolás arról, hogy a sajtóterméknek nem kell ISSN számmal rendelkeznie
	S-01(/a,k) jelzésű összeférhetetlenségi nyilatkozat/ok darabszáma: … db. (/a: alapítói nyilatkozat, /k: kiadói nyilatkozat. Ha a kiadó és az alapító azonos személy, akkor csak egy nyilatkozatot – a kiadói nyilatkozatot – kell kitölteni.)
	S-02 jelzésű a további alapító(k) adatait tartalmazó pótlap/ok darabszáma: … db.
	S-03 Kézbesítési meghatalmazott meghatalmazása, darabszáma: … db.

