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Médiaszolgáltatás szabályozás főosztály 
Bejelentési osztály 

 
Ügyiratszám: BJ/9408-2/2011 
Tárgy: nyilvántartásba vétel  

          
 

H A T Á R O Z A T  

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban Hivatal) a Városi Televízió 
és Médiacentrum Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.) lineáris 
médiaszolgáltatót (Mosonmagyaróvári Városi Televízió) 
 
 

nyilvántartásba veszi, egyúttal médiaszolgáltatási díjának mértékét 
 2011. május 6. napjával Üzleti titok + ÁFA / év összegben állapítja meg. 

  
 
E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsához címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) 
benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési illeték mértéke a 
fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 
forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú 
hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül 
bírálja el.   
 

I n d o k o l á s  

 
A Városi Televízió és Médiacentrum Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.) 
2011. március 22-én érkeztetett beadványában a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § (1)-
(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően bejelentést tett lineáris médiaszolgáltatásának 
vezetékes műsorterjesztő rendszeren történő terjesztéséről Mosonmagyaróvár, Dunakiliti, 
Halászi vételkörzet vonatkozásában. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: 
Mosonmagyaróvári Városi Televízió. A médiaszolgáltatás megkezdésének tervezett 
időpontja: 2011. május 6. 
 
A Hivatal - figyelembe véve azt, hogy a Városi Televízió és Médiacentrum Kft. bejelentése 
megfelel az Mttv. 42. § (1)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak - hatósági határozatával, az 
alábbi adatokkal veszi nyilvántartásba a médiaszolgáltatót: 
 
a) A médiaszolgáltató neve, címe: Városi Televízió és Médiacentrum Kft. (9200 

Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.); 
b) Cégjegyzékszám: 08-09-021320; 
c) A médiaszolgáltatás jellege: kereskedelmi; 
d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú; 
e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális; 
f) Vezető tisztségviselő neve és lakcíme: Kelemen Miklós (9012 Győr, Forráskút u. 39.); 
g) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:  
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a társaság képviseletére jogosult személy neve, és címe: Kelemen Miklós (9012 Győr, 
Forráskút u. 39.); 

h) a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága:  
Flesch Károly Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (100 %); 

i) Közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, a Magyar Köztársaság területén 
médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: 
nincs; 

j) Vételkörzete alapján: helyi médiaszolgáltatás;  
k) A terjesztéssel érintett települések neve: Mosonmagyaróvár, Dunakiliti, Halászi; 
l) A terjesztéshez használni tervezett elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes 

műsorterjesztő hálózat; 
m) A műsor terjesztését előreláthatóan végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: 

Vidanet Zrt.; 
n) A bejelentett előfizetők száma: 9790; 
o) A médiaszolgáltatás műsorideje: 9 óra/nap; 
p) Képújság: 15 óra/nap; 
q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Mosonmagyaróvári Városi Televízió; 
r) A közszolgálati műsorszámok, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi 

életet segítő műsorszámok közlésére szánt havi minimális műsoridő: 284 óra; 
s) A közszolgálati műsorszámok, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi 

életet segítő műsorszámok közlésére szánt heti minimális műsoridő: 66 óra 36 perc; 
t) A közszolgálati műsorszámok, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi 

életet segítő műsorszámok közlésére szánt napi minimális műsoridő: 8 óra 48 perc; 
u) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 10 perc; 
v) A nemzeti és etnikai kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális 

műsoridő: 3 perc; 
w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs; 
x) A médiaszolgáltatási díj mértéke a 2011. évi árszinten: Üzleti titok + ÁFA / év. 

A Hivatal az évente fizetendő médiaszolgáltatási díj mértékét az Mttv. 44. § (7) 
bekezdésben foglaltak figyelembe vételével, a bejelentő adatszolgáltatása alapján 
állapította meg. 
 
A médiaszolgáltatási díj a közszolgálati műsorszámok vállalt arányától, valamint az 
eredetileg magyar nyelven gyártott műsorszámok jelenlététől függő degressziós 
arányszámoknak megfelelően csökken. A degressziós arányszám a közszolgálati 
műsorszámok vállalt aránya függvényében 35 %, valamint az eredetileg magyar nyelven 
gyártott műsorszámok tekintetében a degresszió 40 %. 
 
A megállapított médiaszolgáltatási díjat 25 % ÁFA terheli. 
Az éves médiaszolgáltatási díj évente a vételkörzet lakossági vásárlóerejének 
mutatójával, valamint a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex mértékével 
megfelelő arányban korrigálásra kerül. 

 
A médiaszolgáltató díjfizetési kötelezettsége a médiaszolgáltatás megkezdésének 
dátumával, azaz 2011. év május hónap 6. napjával keletkezik. 
 
A lineáris médiaszolgáltató nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó nyilatkozatai és 
dokumentumai a jelen hatósági határozat elválaszthatatlan részét képezik.  
 
Az Mttv. 165. § (1) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen a Médiatanácshoz lehet 
fellebbezést benyújtani. 
 
A fellebbezésről szóló tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés 
da) pontján és a 98. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére 
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vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. § (1) bekezdésén, a halasztó hatály a 101. § (1) 
bekezdésén, a fellebbezés előterjesztése helyének maghatározása a 102. § (1) bekezdésen 
alapul. 
 
Az eljárás során a Ket. 152. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
A Hivatal hatásköre és illetékessége a Ket. 29. § (1) bekezdésén valamint az Mttv. 184. § (1) 
bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakon alapul. 
 
A határozatot a Hivatal az Mttv. 162. § (2) bekezdése alapján közzéteszi.  
 
Budapest, 2011. április 12.    
 
 
 
         
            Aranyosné dr. Börcs Janka 
           a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 
                        főigazgatója nevében és megbízásából 
 
  
                     
 

 
             dr. Andrássy György 

             főosztályvezető    
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