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Határozata 
 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a 
Helyi Médiaszolgáltató Kft. (1015 Budapest, Széna tér 7.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) Buda Környéki Televízió állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű 
lineáris médiaszolgáltatását 
 

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

 
A Médiaszolgáltató az alábbi adatokkal szerepel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) nyilvántartásában: 
 
a) A médiaszolgáltató neve, címe: Helyi Médiaszolgáltató Kft. (1015 Budapest, Széna tér 

7.); 
b) Cégjegyzék száma: 01-09-267216; 
c) A médiaszolgáltatás jellege: közösségi; 
d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú; 
e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális; 
f) Vezető tisztségviselő (képviselő) neve és lakcíme: Balczó Kornélia (2092 Budakeszi, 

Reviczky u. 88.); 
g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve és lakcíme: -; 
h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:  

a társaság képviseletére jogosult személy neve, és címe: Balczó Kornélia (2092 
Budakeszi, Reviczky u. 88.); 

 a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: 
Balczó Kornélia (50 %); Balczó Péter (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: Budakeszi, Törökbálint, Páty, Telki, 

Budajenő; 
l) A bejelentett előfizetők tervezett száma: Budakeszi (2 172), Törökbálint (1 860), Páty 

(888), Telki (316), Budajenő (216); 
m) A terjesztéshez használni tervezett elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes 

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

Telecom Zrt.; 
o) A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; 
p) Képújság:  nincs;                   
q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Buda Környéki Televízió; 
r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridők:  

 napi: 16 óra  heti: 112 óra         havi: 482 óra; 
s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére 

szánt minimális műsoridők: 
  napi: 16 óra            heti: 112 óra         havi: 482 óra; 

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 20 perc; 
u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 

6 óra; 



v) A nemzeti és etnikai kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális 
műsoridő: 5 perc; 

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs; 
 

 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat 
közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz három 
példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat 
végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat 
végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság a beérkezést 
követő naptól számított 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben 
tárgyalás tartása kérhető. 
 

I n d o k o l á s  
 
A Hivatal által BJ/18611-2/2012 számú határozattal 2012. július 2. napján nyilvántartásba 
vett Médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 2012. július 18-án érkeztetett 
bejelentésében kezdeményezte kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerését. 
 
A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató kérelme tartalmilag teljes mértékben 
megfelel a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 66. § (1) - (4) bekezdéseiben foglalt feltételeknek. 
 
A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § 
l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – a Médiaszolgáltató Buda Környéki 
Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatását közösségi médiaszolgáltatásként ismeri 
el, egyúttal mentesíti a Médiaszolgáltatót az  Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt 
médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 
 
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 65. § (5) bekezdésén és az Mttv. 182. § l) 
pontjaiban foglaltakon alapul. 
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 72. § (1) bekezdés da) 
alpontjában, a jogorvoslat előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás 
az Mttv. 163. § (1) és (3) bekezdésében, a bírósági eljárásról szóló tájékoztatás az Mttv. 164. 
§ (1) bekezdésében, a halasztó hatály a Ket. 110. § (1) bekezdésében, a késedelmi pótlékról 
szóló tájékoztatás a Ket. 138. § (3) bekezdésében a tárgyalás tartására vonatkozó 
kérelemről szóló tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseken alapul.  
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2012. július 26.    
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