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Határozata 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a 
Domino Tv Műsorszolgáltató Zrt. (1065 Budapest, Nagymező u. 3.) körzeti lineáris 
médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) d1 Tv állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatását 

közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.  
 

A Médiaszolgáltató az alábbi adatokkal szerepel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) nyilvántartásában: 
 
a) A médiaszolgáltató neve, címe: Domino Tv Műsorszolgáltató Zrt. (1065 Budapest, 

Nagymező u. 3.); 
b) Cégjegyzékszáma: 01-10-045431; 
c) A médiaszolgáltatás jellege: közösségi; 
d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú; 
e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális; 
f) Vezető tisztségviselő neve és lakcíme: Szilczer András (1065 Budapest, Nagymező u. 

3.); 
g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve és lakcíme: Szilczer András 

(1065 Budapest, Nagymező u. 3.); 
h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:  

a társaság képviseletére jogosult személy neve, és lakcíme: Szilczer András (1065 
Budapest, Nagymező u. 3.); Aradi Péter (1144 Budapest, Gvadányi u. 13.) 

 a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága:  
 SYLT Vagyonkezelő Kft. (66,6 %) 
 Aradi Péter (33,4 %); 

i) A médiaszolgáltatónak, illetve a médiaszolgáltató vállalkozásban befolyásoló 
részesedéssel rendelkezőnek közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, a 
Magyar Köztársaság területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási 
jogosultságot igénylő vállalkozásban: a médiaszolgáltatónak a Hivatal által 
nyilvántartott Triál Média Kft. lineáris médiaszolgáltató 80 %-át tulajdonoló Regina 
Domino Kft-ben 40 %-os tulajdoni részesedése van; 

j) Vételkörzete alapján: körzeti médiaszolgáltatás;  
k) A terjesztéssel érintett települések neve: a Hello HD Kft., valamint a Vác Városi 

Kábeltelevízió Kft. műsorterjesztők által bejelentett, illetve a Hivatal által 
nyilvántartott települések; 

l) A bejelentett előfizetők száma: 52 250; 
- digitális mikrohullámú műsorterjesztés: 38 529 előfizető (műsorterjesztő: Hello HD Kft.); 
- műholdas műsorterjesztés: 4 421 előfizető (műsorterjesztő: Hello HD Kft.); 
- kábeles műsorterjesztés: 9 300 előfizető (műsorterjesztő: Vác Városi Kábeltelevízió Kft.). 

m) A terjesztéshez használni tervezett elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes, 
digitális mikrohullámú és műholdas adatátvitel; 

n) A műsor terjesztését (előreláthatóan) végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: 
Hello HD Kft., Vác Városi Kábeltelevízió Kft.; 

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; 
p) Képújság: nincs; 
q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: d1 tv; 
r) A közszolgálati műsorszámok, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi 

életet segítő műsorszámok közlésére szánt havi minimális műsoridő: 507 óra 17 perc; 



s) A közszolgálati műsorszámok, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi 
életet segítő műsorszámok közlésére szánt heti minimális műsoridő116 óra 40 perc; 

t) A közszolgálati műsorszámok, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi 
életet segítő műsorszámok közlésére szánt napi minimális műsoridő: 16 óra 40 perc; 

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

62 óra; 
w) A nemzeti és etnikai kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális 

műsoridő: nincs; 
x) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs; 

 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata – 
jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat közlésétől számított harminc napon belül a 
közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a Médiatanács elleni kereset indításával kérhető.  
A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. 
 

I n d o k o l á s  

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 209. § (1) bekezdése szerint a rádiózásról és televíziózásról szóló 
1996. évi I. tv. (a továbbiakban: Rttv.) értelmében közműsor-szolgáltatónak minősülő 
Médiaszolgáltatót a Médiatanács jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület 
1358/2006. (VI. 14.) sz. határozatával vette nyilvántartásba, mint szakosított műholdas 
műsorszolgáltatót, majd 2359/2006. (X. 19.) sz. határozatával közműsor-szolgáltatóvá 
nyilvánította.  
A Médiaszolgáltató 2011. január 3-án az Mttv. 209. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően kezdeményezte d1 tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanácsi elismerését. A Médiaszolgáltató – tartalmi 
eltérésekre hivatkozással – 2011. január 5-én visszavonta a január 3-i bejelentését és 
kérelmezte, hogy az eljárás lefolytatásánál az utóbb bejelentett adatokat, dokumentumokat 
vegye figyelembe a Hivatal. 
A Hivatallal folytatott személyes konzultációk alapján a Médiaszolgáltató több olyan – a 
közösségi státusz elnyeréséhez is kapcsolódó – bejelentést tett (2011. január 28-i, február 8-
i, április 26-i és 27-i bejelentések) amelyek pontosították, egységesítettek a Médiaszolgáltató 
2011. január 5-i kérelmében foglaltakat. 
Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató bejelentései nem tartalmazták az Mttv. 66. § (1) - 
(4) bekezdések szerinti adatokat és dokumentumokat, a Hivatal 2011. április 28-i 
végzésében hiánypótlásra szólította fel. 
A Médiaszolgáltató 2011. május 12-én a Hivatal felszólításában foglaltakat hiánytalanul 
teljesítette. 
 
A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató kérelme tartalmilag teljes mértékben 
megfelel az Mttv. 66. § (1) - (4) bekezdéseiben foglalt kritériumoknak. 
 
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató 2011. május 12-i 
hiánypótlásában a Hivatal felszólításában foglaltakat maradéktalanul teljesítette, a korábban 
megtett bejelentéseiben észlelt hiányosságokat, ellentmondásokat, számítási hibákat 
korrigálta, így a d1 tv közösségi médiaszolgáltatásként történő elismerésének törvényi 
feltételei teljesültek. 
A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával - az Mttv. 182. § 
l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – a Médiaszolgáltató d1 tv állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatását közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el. 
 
A Médiaszolgáltató által bejelentett adatmódosulásokat (médiaszolgáltatás típusa, a 
terjesztéshez használt elektronikus hírközlőhálózat típusa, a műsor terjesztését végző 



elektronikus hírközlési szolgáltató neve), valamint az Mttv. 208. § (1) bekezdése alapján 
benyújtott adatokat a jelen hatósági határozat rendelkező része egységes szerkezetben 
rögzíti.  
 
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) 
pontján, továbbá az Mttv. 163. § (1) és (3) bekezdésén alapul.  
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2011. június 29.    

A Médiatanács nevében 
 
 
 

              Szalai Annamária 
                     elnök 
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      dr. Kollarik Tamás 
          hitelesítő tag 

      s.k.  
 


