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Médiaszolgáltatási Főosztály 
Médiaszolgáltatás-bejelentési Osztály 
 

Ügyiratszám: BJ/32376-2/2018 
        Tárgy: adatmódosulások 

tudomásul vétele 
Fax: 06/1 4577-124 

 
 

H A T Á R O Z A T  

 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a 
továbbiakban: Hivatal) a PlusTvNews Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 12. 3. em. 3.) 
médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Magyarország Videós Arcképcsarnoka 
megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban 
(médiaszolgáltató székhelye) bekövetkezett változásokat a Médiaszolgáltató 2018. december 14-én 
érkezett kérelme alapján hatósági határozatával 
 

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti. 

 
A Hivatal a Médiaszolgáltató Magyarország Videós Arcképcsarnoka megnevezésű lekérhető 
médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal tartja nyilván: 
 
a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: PlusTvNews Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 128. 1. em. 

5.); 
b) Cégjegyzék száma: 01-09-943657; 
c) A médiaszolgáltatás megnevezése: Magyarország Videós Arcképcsarnoka; 
d) A médiaszolgáltatás típusa: tematikus; 
e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális; 
f) A médiaszolgáltató képviseletére jogosult személy neve és címe: Both Ferenc (1011 Budapest, 

Fő utca 56. 4. em. 25.); 
g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve és címe: nincs; 
 
 

Indokolás 
 

A Hivatal a Médiaszolgáltató által – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 45. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően –
bejelentett adatmódosulást a jelen határozat rendelkező részében rögzítettek szerint tudomásul veszi 
és nyilvántartásában átvezeti. 
 
Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait 
említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni. 
 
Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal a jogorvoslati záradékot mellőzi. 
 
A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 41. § (4) bekezdésén, a 45. § (6) bekezdésén és a 184. 
§ (1) bekezdés a) pontján alapul. 
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Budapest, 2018. december 19. 
        
           Aranyosné dr. Börcs Janka 
           a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 
                        főigazgatója nevében és megbízásából 
 
 
 
 
      dr. Andrássy György 
             főosztályvezető    


