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Határozata 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a 
Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt. (1139 Budapest, Lomb u. 23-27.) 
médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) SportM 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: Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt. (1139 

Budapest, Lomb u. 23-27.); 
b) Cégjegyzékszáma: 01-10-045537; 
c) A médiaszolgáltatás jellege: közösségi; 
d) A médiaszolgáltatás típusa: tematikus; 
e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális; 
f) Vezető tisztségviselő neve és lakcíme: Málnay Levente (1125 Budapest, Trencséni u. 

60.), dr. Tóth Csaba (1012 Budapest, Logodi u. 57.), Vaczlavik Ferenc (2095 
Pilisszántó, Hársfa u. 27.); 

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve és lakcíme: dr. Tóth Csaba 
(1012 Budapest, Logodi u. 57.); 

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:  
a társaság képviseletére jogosult személy neve, és címe: Málnay Levente (1125 
Budapest, Trencséni u. 60.), dr. Tóth Csaba (1012 Budapest, Logodi u. 57.), 
Vaczlavik Ferenc (2095 Pilisszántó, Hársfa u. 27.); 
a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: 
Chellomedia CEE Holdco B.V. (100 %); 

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

j) Vételkörzete alapján: körzeti médiaszolgáltatás;  
k) A terjesztéssel érintett települések neve: a Médiaszolgáltató által 2012. május 21-én 

bejelentett, a Hatóság közhiteles nyilvántartásában rögzített települések; 
l) A bejelentett előfizetők összesített száma: 1 108 755; 
m) A terjesztéshez használni tervezett elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes 

műsorterjesztő hálózat, IPTV, műhold; 
n) A műsor terjesztését (előreláthatóan) végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: a 

Médiaszolgáltató által 2012. május 21-én bejelentett, a Hatóság közhiteles 
nyilvántartásában rögzített szolgáltatók; 

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; 
p) Képújság: nincs; 
q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: SportM; 
r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 

 napi: 75 %          heti: 75 %                  havi: 75 % 
s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére 

szánt minimális műsoridő:  
 napi: nincs                         heti: nincs        havi: nincs 



t)  A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 210 perc; 
u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 5 

óra; 
v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: nincs; 
w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs; 
x) A műholdkapacitás szolgáltatója: SES ASTRA 
 
 
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 Médiatanács jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület által 1740/2009. (IX. 9.) 
számú határozattal nyilvántartásba vett Médiaszolgáltató 2012. március 1-én érkeztetett 
bejelentésében kezdeményezte kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása (SportM) 
közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerését.  
 
Tekintettel arra, hogy a kérelem nem tartalmazta maradéktalanul a médiaszolgáltatásokról 
és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 66. § 
(1) - (4) bekezdéseiben foglaltakat, a Médiatanács – figyelembe véve a közösségi 
médiaszolgáltatásként való elismeréssel kapcsolatban 2011. június 29. napján közzétett 
tájékoztatójában foglaltakat – 2012. március 14-én hiánypótlásra szólította fel a 
Médiaszolgáltatót. 
 
A Médiaszolgáltató 2012. április 3-i és az ezt kiegészítő 2012. május 15-i és május 21-i 
bejelentéseiben teljesítette a Médiatanács hiánypótlásában foglaltakat, amelynek 
eredményeként az Mttv. 66. § (1) - (4) bekezdései szerinti feltételek hiánytalanul teljesültek.  
 
A Médiaszolgáltató kérelmének tartalmi vizsgálata során a Médiatanács megállapította, hogy 
a médiaszolgáltatásban több olyan sport tematikájú műsorszám is bemutatásra kerül 
(magyarországi tömegsport közvetítések, az egészséges életmódot illetve a sport kultúrát 
népszerűsítő műsorok, stb.), amelyek közszolgálati tartalmukkal egyidejűleg, az általános 
kultúraközvetítő szerepen túlmutató speciális (egyedi) funkciókat ellátó műsorszámként 
értékelhetők.  
A tematikus „sportcsatorna” jellegét tekintve döntően az Mttv. 83. § a), b), c), h), j), o) 
pontjainak megfeleltethető közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat tesz közzé, 
amellyel a hozzá hasonló kereskedelmi jellegű tematikus médiaszolgáltatások 
műsorszerkezeti felépítéséhez képest – a közösségi médiaszolgáltatásként történő 
elismertetéshez szükséges kvóták teljesülése szempontjából – többlet tartalmat hordoz, 
ezáltal a közszolgálati tartalmak hangsúlyozottabban jelennek meg. 
 
Figyelembe véve azt, hogy a speciális közszolgálati műsorszámok közlésére szánt heti 
műsoridő (ismétlésekkel együtt: 140 óra) a heti össz műsoridő 83 %-át teszik ki, így a 
médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatásként történő elismeréséhez szükséges 67 %-
os minimum kvótát a SPORTM teljesíti. 
A Médiaszolgáltató – döntően magyar célközönségre fókuszáló, többségében magyar 
tartalmú – médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (1) bekezdés (c) pontjában foglalt 
„legáltalánosabb kategóriába” sorolta, vállalva azt, hogy műsoridejének túlnyomó részében a 



közszolgálati médiaszolgáltatás 83. §-ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 
kerülnek közzétételre. A fentiekben ismertetett adatok alapján azonban a Médiatanács 
indokoltabbnak tartja az Mttv. 66. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazását, 
különös tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatás jellegét 
leginkább a kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges (speciális) igények 
kiszolgálása jelenti. 
A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató kérelme tartalmilag teljes mértékben 
megfelel az Mttv. 66. § (1) - (4) bekezdéseiben foglalt kritériumoknak. 
A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § 
l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – a Médiaszolgáltató SportM állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatását a kérelem benyújtásának napjától (2012. március 1.) 
számított 60. nappal (2012. április 30.) közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el. 
 
A Médiaszolgáltatónak az Mttv. 66. § (9) bekezdés értelmében médiaszolgáltatási díjat 2012. 
április 30. napjától nem kell fizetnie. 
 
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) 
pontjában, 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. 
 
A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) 
bekezdése határozza meg. 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
A határozatot a Hivatal az Mttv. 162. § (2) bekezdése alapján közzéteszi.  
 
Budapest, 2012. július 25.   

 A Médiatanács nevében 
 
Szalai Annamária 

          elnök 
                                                                                    s.k. 
 

   dr. Vass Ágnes 
     hitelesítő tag 

         s.k.  
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