






















NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA  

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján a  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

alapító okiratát a következők szerint adom ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése

 
: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Rövidített neve: NMHH 
 
Idegen nyelvű neve: National Media and Infocommunications Authority 
 

 
Székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 
Telephelyei:  
       -    1088 Budapest, Reviczky u. 5. 

- 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
- 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35. 
- 4025 Debrecen, Hatvan u. 43. 
- 3529 Miskolc, Csabai kapu 17. 
- 7624 Pécs, Alkotmány u. 53. 
- 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. 
- 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. 
 

 
 
2. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma

 
:  

Magyar Köztársaság Országgyűlése (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) 
 
Az alapítás dátuma: 2010. augusztus 11.  
 
 

3. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése
 

: 

 
Az NMHH-t, a médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 
2010. évi LXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésének megfelelően az elektronikus hírközlésről 
szóló 2003. évi C. tv (a továbbiakban: Eht.) 9. § hozta létre autonóm államigazgatási 
szervként.  
 
  
 

4. A költségvetési szerv irányító szerve
 

: 

Az NMHH autonóm államigazgatási szerv a központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a 
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továbbiakban: Ksztv.) 1.§ (3) bekezdés b) pontja alapján. Az NMHH önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv, tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek. 
Irányító szerve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Az NMHH Elnöke az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (6) bekezdése alapján 
gyakorolja az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges hatásköröket. 
 
 

5. A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje
 

: 

Az Eht. 14.§ (2) bekezdése alapján az NMHH elnökét (a továbbiakban: Elnök) a 
miniszterelnök nevezi ki, a kinevezés időtartama 9 év.  
 
Az Eht. 17.§ (1) bekezdése szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala élén 
a Hatóság Elnöke által kinevezett főigazgató áll.  
 
 

6. A költségvetési szerv illetékessége
 

: 

Országos 
 

 
7. 

 
A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Az Eht. 9.§ (5) bekezdése alapján az NMHH feladata - különösen - az elektronikus 
hírközlési piac zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus 
hírközlési tevékenységet végzők és a felhasználók érdekei védelmének, továbbá a 
tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése az 
elektronikus hírközlési ágazatban, valamint az elektronikus hírközlési tevékenységet 
végző szervezetek és személyek jogszabályoknak megfelel ő magatartásának 
felügyelete. 
 

 
Az NMHH közfeladatainak alapját az alábbi jogszabályok képezik: 
 

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. (a továbbiakban Eht. (10.§)) 
- a rádiózásról és televíziózásról szóló1996. évi I. tv. (a továbbiakban Rttv. 

(31.§. (3), 41. § (1), (3)) 
- a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. 

törvény (a továbbiakban: Dtv.) (6-7.§, 9-10.§, 14-16.§, 18-19.§ 21.§ 27-28§, 
35.§ 39-43§, 46.§) 

- a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) (36.§, 42.§ 45-
48.§) 

- az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: 
Eat.) (5.§, 7.§, 8/A.§, 16.§ 16/N.§, 17.§ 19.§ 24.§) 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) (14/B.§, 16/A-16/E.§) 

 
 
8. 
 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 
Eht.-ben meghatározott legfontosabb tevékenységek: 
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- nyilatkozik a hatáskörével összefüggő, elektronikus hírközlésre vonatkozó 
jogszabályok megalkotásának, illetőleg módosításának szükségességéről, 
közreműködik a hatáskörével összefüggő jogszabályok előkészítésében; 

- a szabályozói, szakmapolitikai, piacélénkítési és pályáztatási döntések 
megalapozása érdekében felméri és folyamatosan elemzi a hírközlési és az 
ehhez kapcsolódó informatikai piac működését; 

- a szabályozói és hírközlés-politikai döntések és elemzések módszertani 
megalapozása érdekében, továbbá a hírközlési ágazat felhasználóbarát 
információ szolgáltatásának biztosítása érdekében folyamatosan értékeli a 
hírközlési piac helyzetét, és erről összehasonlító elemzéseket készít; 

- megállapítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, 
illetve annak hatékonyságát, azonosítja az egyes érintett piacokon jelentős 
piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, valamint meghatározza a jelentős piaci 
erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezettségeket; valamint eljár az 
egyes kötelezettségek teljesítésével, illetve megszegésével összefüggésben; 

- eljár az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály megsértése miatt, illetve 
szerződéskötéssel kapcsolatos jogviták esetén indított eljárásokban; 

- eljár hálózati szolgáltatásokkal összefüggésben kialakult árpréssel 
kapcsolatos ügyekben; 

- közzéteszi a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, adatokat, döntéseket; 
- a gazdálkodás körében gyakorolja a rádiófrekvenciákra és azonosítókra 

vonatkozó állami tulajdonosi jogokat, polgári célú gazdálkodást folytat a 
rádiófrekvenciák és azonosítók vonatkozásában; 

- koordinálja az elektronikus hírközléssel kapcsolatos, külön jogszabályban 
meghatározott honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi 
felkészítési, valamint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok 
végrehajtását, működteti az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti 
szolgálatát; 

- eljár az elektronikus hírközlési szolgáltatások bejelentésével, a polgári célú 
frekvenciagazdálkodással, az azonosítógazdálkodással, a jogszabályban 
előírt nyilvántartások vezetésével, a zavarelhárítással, a piacfelügyelettel, az 
ingatlanhasználattal, az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésével, 
az építésfelügyelettel kapcsolatos hatósági ügyekben; 

- eljár a Kormány, illetve a miniszter hatáskörébe nem tartozó, polgári célú 
frekvenciagazdálkodással kapcsolatos ügyekben; 

- zártcélú hálózatok létesítése, összekapcsolása, fejlesztése, korszerűsítése 
során a zártcélú hálózatokról szóló jogszabály szerint egyeztet a 
hálózatgazdákkal; 

- ellenőrzi a kijelölt vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító szervezeteket; 
- ellátja az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza 

működtetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat; 
- közreműködik a Kormány elektronikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi 

tevékenységének előkészítésében, részt vesz a nemzetközi kötelezettségek 
végrehajtásában, ellátja a Magyar Köztársaság képviseletét az elektronikus 
hírközléssel kapcsolatos nemzetközi szervezetekben, kapcsolatot tart az 
Európai Bizottsággal és más tagállami szabályozó hatóságokkal. 

 
 
Rttv-ben meghatározott legfontosabb tevékenységek: 

 
- ellátja a műsorszolgáltatási jogosultság és a kormányzati rendelkezésben lévő 

műsorszolgáltatás céljára biztosított műholdas csatornák pályáztatásának és a 
pályázat elbírálásának feladatát; 

- ellátja a törvényben előírt felügyeleti és ellenőrzési feladatokat; 
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- Panaszbizottságot működtet az eseti bejelentések kivizsgálására; 
- műsorfigyelő és elemző szolgálatot működtet; e szolgálat által végzett 

vizsgálatok és értékelések rájuk vonatkozó teljes anyagát a Közszolgálati 
Közalapítványnak, valamint a közszolgálati műsorszolgáltatóknak és nemzeti 
hírügynökségeknek folyamatosan és térítésmentesen átadja. A vizsgálati 
szempontokra a Közszolgálati Közalapítvány javaslatot tehet; 

- véleményt nyilvánít a frekvenciagazdálkodással és a távközléssel kapcsolatos 
jogszabályok tervezetéről; 

- külön törvényben meghatározott számú tagot jelöl a Nemzeti Hírközlési és 
Informatikai Tanácsba; 

- ellátja a műsorszolgáltatási szerződésekkel összefüggő feladatokat; 
- nyilvános nyilvántartást vezet a műsorszolgáltatási szerződést kötött 

műsorszolgáltatókról, valamint a bejelentés alapján nyilvántartásba vett 
műsorszolgáltatókról, 

- rendszeresen ellenőrzi a vele kötött műsorszolgáltatási szerződések 
megtartását; 

- állásfoglalásokat, javaslatokat dolgoz ki a magyar műsorszolgáltatási rendszer 
fejlesztésének elvi kérdéseire vonatkozóan, ideértve a műsorterjesztési 
rendszereket, valamint az audiovizuális ágazattal való összefüggéseket is, és 
részt vesz e területtel kapcsolatos döntések előkészítésében; 

- kezdeményezi a fogyasztóvédelemmel és a tisztességtelen piaci magatartás 
tilalmával kapcsolatos eljárásokat; 

- biztosítja a központi költségvetés tervezéséhez és végrehajtásának 
ellenőrzéséhez szükséges információkat; 

- megállapítja a műsorterjesztéssel történő műsorszolgáltatás díjának mértékét 
(mértékeit), és ezt közzéteszi; 

- beszámolót készít az 1996. évi I. tv 7. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak 
teljesítéséről az Európai Bizottság részére; 

- ellátja e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott más 
jogszabályban meghatározott egyéb feladatait; 

- kialakítja a műsorszolgáltatást érintő frekvenciagazdálkodás koncepcióját; 
- ellátja a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a 

97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 89/552/EGK 
tanácsi irányelv 10-21. cikkét átültető tagállami jogszabályokba ütköző 
Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében. 

 
Dtv.-ben meghatározott legfontosabb tevékenységek, különösen: 
 

- eljár a műsorterjesztési szolgáltatások, valamint a kiegészítő digitális 
szolgáltatások bejelentésével kapcsolatos ügyekben, valamint azokat 
piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi; 

- nyilvántartást vezet a műsorterjesztőkről, valamint a kiegészítő digitális 
szolgáltatásokat nyújtókról;   

- ellátja a rugalmas frekvenciagazdálkodás eszközeivel a műsorszórásra 
felosztott frekvenciák frekvenciahasználati jogosultság, frekvenciák kijelölés, 
valamint a rádióengedély tekintetében hatáskörébe utalt feladatokat; 

- piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi a műsorterjesztők számára előírt, a 
vélemények sokszínűségét biztosító valamint a továbbítási kötelezettség 
tekintetében előírt rendelkezések betartását; 



 5 

- a továbbítási kötelezettséget megsértő műsorterjesztővel szemben a 
műsorszolgáltató által indított jogvitás eljárást lefolytatja;   

- az Eht.-ban meghatározott piacelemzési eljárási szabályok megfelelő 
alkalmazásával felülvizsgálja a műsorterjesztők számára előírt versenyt 
biztosító rendelkezések betartását; 

- ellátja a digitális rádió és televízió műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó 
üzemeltetési jogosultsággal kapcsolatos pályázati eljárással kapcsolatban 
hatáskörébe utalt feladatokat; 

 
Pt.-ben meghatározott legfontosabb tevékenységek: 
 
 

- eljár a postai szolgáltatások bejelentésével, engedélyezésével, a 
jogszabályban előírt nyilvántartások vezetésével, a piacfelügyelettel, a postai 
berendezések engedélyezésével, az üzletszabályzat jóváhagyásával 
kapcsolatos, valamint egyéb hatósági ügyekben; 

- ellátja a postával kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott egyes 
honvédelmi, rendvédelmi és nemzetbiztonsági feladatokat, valamint az 
ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatást; 

- ellátja az egyetemes postai szolgáltatások költségszámításával és számviteli 
szétválasztásával összefüggő ellenőrzési feladatokat; 

- részt vesz az Egyetemes Postaegyesület kongresszusain; 
- dönt a postai szolgáltatók közötti együttműködés tekintetében felmerült vitás 

kérdésekben. 
 
Eat.-ben meghatározott legfontosabb tevékenységek: 
 

 
- nyilvántartásba veszi az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást 

nyújtó személyeket (szervezeteket), valamint a minősített szolgáltatókat; 
- a szolgáltatók működésének időtartama alatt folyamatosan vizsgálja, illetőleg 

ellenőrzi, hogy a szolgáltatók megfelelnek-e az Eat., a felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályok, a szolgáltatási szabályzat, illetve az általános szerződési 
feltételek előírásainak; a követelmények nem teljesítése esetén az Eat. 21-23. 
§ szerinti intézkedéseket és szankciókat alkalmazza; 

- nyilvántartásokat vezet, és ezeket közcélú távközlő hálózatok segítségével 
bárki számára hozzáférhető és folyamatosan elérhető módon közzéteszi. 

 
Eker tv.-ben meghatározott legfontosabb tevékenységek: 
 
 

- lefolytatja a kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárást; 
jogsértés észlelése esetén az Eker tv. 16/D§ szerinti intézkedéseket és 
szankciókat alkalmazza,  

- a kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásban hozott 
döntését honlapján közzéteszi. 

 
 

9. A költségvetési szerv alaptevékenységének  besorolása
 

: 

Államháztartási szakfeladatrendi besorolás: 
 
  841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége 

 841317 Hírközlés központi igazgatása és szabályozása 
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Államháztartási szakágazati besorolás: 
    
   841317 szállítás, hírközlés igazgatása 
 
 
10. 

Az NMHH alkalmazottai közszolgálati jogviszonyban illetve munkaviszonyban állhatnak. A 
közszolgálati jogviszonyban álló alkalmazottakra az Eht.-ban, az Elnök tekintetében az Eht.-
ban, valamint a Ksztv.-ben meghatározott eltérésekkel a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 

 

11. 
 

A költségvetési szerv közvetlen jogelődje: 

Nemzeti Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) 

 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a költségvetési szerv Szervezeti és 
Működési Szabályzata szabályozza. 

 
 
Budapest, 2010. augusztus 11.   

P.H. 
 

 
Szalai Annamária 

                 Elnök 


