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Ügyiratszám: BJ/12201-7/2019 
Tárgy:   a Gólya Tv közösségi  

  médiaszolgáltatásként  
történő elismerése  

Ügyintéző: személyes adat 
Telefon: személyes adat 

 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

 
711/2019. (VI. 4.) sz. 

 
Határozata 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest, Reviczky u. 5., a 
továbbiakban: Médiatanács) a Cuttingroom Bt. (2687 Bercel, Gácsi út 25.) médiaszolgáltató (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) Gólya Tv állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris 
médiaszolgáltatását 
 

közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el, egyúttal mentesíti a Médiaszolgáltatót 
médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége alól. 

 
A Médiaszolgáltató Gólya Tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatása az alábbi adatokkal szerepel a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) nyilvántartásában: 
 

a) A médiaszolgáltató neve és székhelye: Cuttingroom Bt. (2687 Bercel, Gácsi út 25.); 
b) Cégjegyzékszáma: 12-06-005800; 
c) A médiaszolgáltatás jellege: közösségi; 
d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú; 
e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális; 
f) Vezető tisztségviselő (képviselő) neve és lakcíme: Buda János (2687 Bercel, Gácsi út 25.); 
g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt neve és lakcíme: személyes adat; 
h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:  

a társaság képviseletére jogosult személy neve és lakcíme: Buda János (2687 Bercel, Gácsi 
út 5.), Berta Enikő (2612 Kosd, Bányai út 12.); 
a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: Buda 
János (50%), Berta Enikő (50 %); 

i) A médiaszolgáltatónak illetve a médiaszolgáltatóban befolyásoló részesedéssel rendelkezőnek 
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén 
médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs; 

j) Vételkörzete alapján: helyi médiaszolgáltatás;  
k) A terjesztéssel érintett települések neve: Bercel, Galgaguta, Nógrádkövesd, Magyarnándor; 
l) A bejelentett előfizetők száma: üzleti titok; 
m) A terjesztéshez használt elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes műsorterjesztő 

hálózat; 
n) A műsor terjesztését végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: i-TV Zrt.; 
o) A médiaszolgáltatás műsorideje: üzleti titok; 
p) Képújság szolgáltatás: üzleti titok; 
q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Gólya Tv; 
r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 

napi: üzleti titok  heti: üzleti titok  havi: üzleti titok; 
s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt 

minimális műsoridő: 
napi: üzleti titok  heti: üzleti titok  havi: üzleti titok; 

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: üzleti titok; 
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u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): üzleti 
titok; 

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: üzleti titok; 
w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs; 
x) Médiaszolgáltatási díj: a közösségi médiaszolgáltatás után médiaszolgáltatási díjat nem 

kell fizetni; 
 

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A véglegessé vált döntés ellen annak közlésétől 
számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: 
Bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz – a személyesen eljáró ügyfél esetében választása szerint 
elektronikus vagy postai úton, a jogi képviselő által kizárólag elektronikusan – benyújtott 
keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására 
halasztó hatálya nincs, a halasztó hatály elrendelése a Bíróságtól azonnali jogvédelem iránti kérelem 
keretében kérhető. Tárgyalás tartása a Bíróságtól kérhető. A keresetet a Bíróság a beérkezést követő 
naptól számított harminc napon belül bírálja el. 
 

I n d o k o l á s  

A Médiaszolgáltató 2019. április 30-án érkeztetett BJ/12201-1/2019 számú kérelmében 
kezdeményezte kereskedelmi jellegű – a Hivatal BJ/24726-4/2015 számú határozatával 2015. 
szeptember 25. napján nyilvántartásba vett – lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerését. 
 
A Médiatanács a kérelem tartalmi vizsgálata során megállapította, hogy az nem felel meg a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.)  66. § (1) - (4) bekezdései szerinti feltételeknek, ezért 2019. május 7-én kelt 
BJ/12201-2/2019 számú végzésében hiánypótlásra hívta fel Médiaszolgáltatót. 
 
A Médiaszolgáltató a felszólításban foglaltaknak BJ/12201-3/2019 számú, 2019. május 27. napján 
érkeztetett valamint az ezt kiegészítő BJ/12201-4/2019 számú, 2019. május 31. napján érkeztetett 
hiánypótlásával maradéktalanul eleget tett, melynek eredményeként a médiaszolgáltatás Médiatanács 
általi közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésének Mttv. 66. § (1) - (4) bekezdések szerinti 
feltételei hiánytalanul teljesültek. 
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltató kérelmét megvizsgálva megállapította, hogy a Médiaszolgáltató 
eleget tett az Mttv. 66. § (1) bekezdésben foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek, azaz 
médiaszolgáltatását besorolta az (1) bekezdés b) pontja szerinti kategóriába. Eszerint a 
Médiaszolgáltató közösségi médiaszolgáltatásában a Bercel, Galgaguta, Nógrádkövesd és 
Magyarnándor vételkörzetében élők tájékoztatásra, kulturális műsorszámok elérésére irányuló 
különleges igényeit szolgálja ki. 
 

A Médiaszolgáltató Médiaszolgáltatási Szabályzatában az Mttv. 66. § (2) bekezdés a) - e) pontjaiban 
soroltaknak megfelelően ismertette tevékenységének célját, azon kulturális területeket, témákat, 
amelyek bemutatását vállalja, a közszolgálati médiaszolgáltatás azon céljait, amelyek szolgálatát 
vállalja, továbbá meghatározta az általa szolgálni kívánt közösséget. A vételkörzetben (Bercel, 
Galgaguta, Nógrádkövesd, Magyarnándor) élő közösségnek szóló műsorszámok aránya: 75 %. 
 
A Gólya Tv alapvető célja, hogy közéleti és magazinműsoraiban a vételkörzetben élő lakosságot 
hitelesen, sokoldalúan, tárgyilagosan és rendszeresen tájékoztassa a közérdeklődésre számot tartó 
politikai, közéleti, közhasznú, társadalmi, gazdasági, tudományos, egészségügyi, vallási, kulturális és 
sporteseményekről. A Gólya Tv kiemelt célja az egyetemes kultúra és tudomány értékeinek és 
eredményeinek közvetítése, a helyi fiatal generáció közösségi élményként nyújtott médiaműveltségi 
oktatása. A Médiaszolgáltató képújság szolgáltatásában a vételkörzetben élő lakosságot közérdekű – 
helyi és megyei ügyintézéssel, helyi hirdetményekkel, lakossági értesítésekkel, stb. kapcsolatos – 
információkkal látja el. 
 
A Médiatanács a benyújtott műsorstruktúrát, valamint a közszolgálati műsorszámként besorolt 
műsorok tartalmi leírását megvizsgálva megállapította, hogy Gólya Tv heti műsoridejének több mint 
kétharmadában közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat kíván szolgáltatni.  
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A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató által benyújtott műsorstruktúra, a közszolgálati 
műsorszámként besorolt műsorok tartalmi leírása, a Médiaszolgáltató nyilatkozatai, valamint a 
benyújtott Médiaszolgáltatási Szabályzat tartalma alapján a médiaszolgáltatás megfelel az Mttv. 66. § 
(4) bekezdés a) - g) pontjaiban foglalt feltételeknek.  
 
E szerint a Médiaszolgáltató rendszeresen tájékoztat egy adott társadalmi vagy helyi közösség 
híreiről, illetve egyéb hírszolgáltatást is végez, kulturális műsorszámokat tesz közzé, törekszik a 
hallási fogyatékkal élők igényeinek figyelembe vételére, a magyar, illetve európai műsorkvótákra 
vonatkozó, 20. § szerinti előírások szerint működik, ide nem értve a független műsorkészítőkre 
vonatkozó műsorkvótákat, legalább naponta négyórányi műsoridővel rendelkezik, legalább hetente 
négyórányi műsoridőben az adott naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott 
(nem ismételt) műsorszámot tesz közzé, továbbá heti műsoridejének több mint kétharmadában a Mttv. 
83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltat. 
 
A fentiek alapján a Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hatósági 
határozatával – az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – a 
Médiaszolgáltató Gólya Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását közösségi 
médiaszolgáltatásként ismeri el, egyúttal a határozathozatal napjától mentesíti a Médiaszolgáltatót az 
Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 
 
A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltató figyelmét, hogy az Mttv 20. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
a médiaszolgáltató lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes műsoridejének több mint felét 
európai művek, több mint harmadát magyar művek bemutatására köteles fordítani.  
Az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Médiaszolgáltató lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatása évi teljes műsoridejének legalább tíz százalékát olyan európai mű, legalább nyolc 
százalékát pedig olyan magyar mű bemutatására köteles fordítani, amelyeket tőle független 
műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől öt évnél nem régebben készült műként 
szerzett be.   
 
Az Mttv. 22. § (5) bekezdése alapján a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti európai művek arányának 
a médiaszolgáltatás 05 és 24 óra közötti műsoridejében is érvényesülniük kell. Az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése kimondja, hogy a médiaszolgáltató köteles adatokat szolgáltatni a Médiatanács számára a 
műsorkvótákra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzéséhez. 
 
A Médiatanács jelen hatósági határozatát az Mttv. 162. § (2) bekezdése alapján – a személyes adatok 
és az eljárásban zártan kezelt adatok védelmének figyelembevételével – internetes honlapján 
közzéteszi. 
 
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 66. § (5) bekezdésén és az Mttv. 182. § l) 
pontjaiban foglaltakon alapul. 
 
Az Mttv. 144. §-a értelmében a Médiatanács és 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. 143. § (3) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján, ahol jogszabály közigazgatási 
hatóság jogerős döntését említi, azon a hatóság végleges döntését kell érteni. 
 
Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség – az igazgatási szolgáltatási díjon kívül – 
nem merült fel. 
 
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén, a közigazgatási per 
indításának lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási per vonatkozásában az 
Mttv. 163. § (1) - (3) bekezdései, a 164. § (1) - (2) bekezdései, valamint a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) és a polgári perrendtartásról szóló 
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2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései irányadóak. Az Ákr. 143. § (3) 
bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján, ahol jogszabály a hatóság döntésének bírósági 
felülvizsgálatát említi, azon közigazgatási pert kell érteni. 
 
A keresetlevél benyújtásának szabályait a Kp. 28. §-a, a 39. §-a és a Pp. 605. § (1) és 608. § (1) 
bekezdései, az azonnali jogvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 50. §-a, a tárgyalás tartására 
vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése tartalmazza.  
 
Budapest, 2019. június 4. 
 a Médiatanács  nevében  
 
 
 
 Dr. Karas Monika 
 elnök 
 
 
 
 Dr. Vass Ágnes 
 hitelesítő tag 


