
BESZÁMOLÓ 
 
HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ALAPJÁN MŰKÖDŐ FÖLDFELSZÍNI TERJESZTÉSŰ HELYI ÉS KÖRZETI 
KERESKEDELMI RÁDIÓS ÉS HELYI KERESKEDELMI AUDIOVIZUÁLIS MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK 

MÉDIASZOLGÁLTATÓI RÉSZÉRE 
 

A 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓAN 
 

A földfelszíni terjesztésű médiaszolgáltatók hatósági szerződésük alapján minden évben kötelesek az előző évi 
működésükre vonatkozóan a Médiatanács által meghatározott tartalmú beszámolót megküldeni.  
 
A beszámoló benyújtásának határideje a médiaszolgáltatók hatályos hatósági szerződésének III. fejezetében rögzített 
határidő, de legkésőbb 2018. június 10. 
 
A Médiatanács …/2018.(…) számú döntésével a 2017. évre vonatkozóan az alábbi nyomtatványban foglaltak szerint 
határozta meg a földfelszíni terjesztésű helyi és körzeti vételkörzetű kereskedelmi rádiós, és helyi kereskedelmi 
audiovizuális médiaszolgáltatások médiaszolgáltatói beszámolójának tartalmi elemeit. 
 
Amennyiben a médiaszolgáltató több médiaszolgáltatással is rendelkezik, kérjük, a beszámolót – különösen annak II. 
fejezetét – médiaszolgáltatásonként külön-külön nyújtsa be. 
Abban az esetben, ha a médiaszolgáltató adataiban változás következett be, és azt a médiaszolgáltató a 
Médiatanácsnak még nem jelentette be, a médiaszolgáltató csatolja az e tény(eke)t alátámasztó dokumentumokat, 
különösen a létesítő okiratot a módosításokkal egységes szerkezetben, valamint a változások bejegyzését tartalmazó 
cégbírósági végzést. 
Kérjük, hogy a médiaszolgáltató a megváltozott adatokat az I/1-3. táblázatokban kiemeléssel jelezze. 
Jelen nyomtatvány a kifejezéseket a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) szerinti jelentésben használja. 

 
 
I/1. A MÉDIASZOLGÁLTATÓ ADATAI 
 

1. 

A médiaszolgáltató megnevezése: 
(természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, stb.) 

Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Kft 

2. 
A médiaszolgáltató székhelye vagy 
lakcíme: 

2700 Cegléd, Teleki utca 12 

3. A médiaszolgáltató telephelye: 

2700 Cegléd, Batthyány utca 1. 

4. 
A médiaszolgáltató telefonszáma és e-
mail-címe: 

53/316-555 
ctv@ctv.hu 

5. 
A médiaszolgáltató vezető tisztség-
viselőjének, felelős vezetőjének (i) neve, 
(ii) beosztása, (iii) címe, és telefonszáma: 

Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő 
53/316-555 
ctv@ctv.hu 

6. A médiaszolgáltató bankszámlaszáma: 

11742025-20059381 

7. 
A médiaszolgáltató adószáma vagy 
adóazonosító jele: 

18674815-2-13 
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I/2. A MÉDIASZOLGÁLTATÁS ALAPVETŐ ADATAI 
 

8. 
A médiaszolgáltatás állandó 
megnevezése: 

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. 

9. 
A médiaszolgáltatás (i) telephelye és (ii) 
frekvenciája / adáscsatornája: 

Cegléd 48 

10. 
A médiaszolgáltatás fajtája (Kérjük, 
jelölje be a megfelelőt.): 

rádiós 
 

audiovizuális 
X 

11. 
A médiaszolgáltatás vételkörzete 
(Kérjük, jelölje be a megfelelőt.): 

helyi 
X 

körzeti 
 

12. 
A médiaszolgáltatás megkezdésének 
időpontja: 

1996 

13. A médiaszolgáltatás napi műsorideje: 24 óra 

14. 
A médiaszolgáltatás vételkörzet-
bővítéssel működik? (Kérjük, jelölje be a 
megfelelőt.)  

igen 
 

nem 
X 

15. 
A médiaszolgáltatás hálózatba 
kapcsolódással működik? (Kérjük, 
jelölje be a megfelelőt.): 

igen 
 

nem 
X 

16. Hálózatba kapcsolódás (amennyiben a médiaszolgáltatás hálózatba kapcsolódással működik)  

16/a 
A hálózatos médiaszolgáltató és 
médiaszolgáltatás megnevezése: 

 

16/b 
A hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltató és médiaszolgáltatás 
megnevezése: 
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I/3. A TULAJDONOSI SZERKEZETRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

17. 
Azoknak a vállalkozásoknak - az Mttv. 203. § 70. pontja alapján vállalkozásnak minősül a természetes 
személy, az egyéni vállalkozó, a gazdasági társaság és más jogi személy - a felsorolása, amelyek 

17.1. 

a médiaszolgáltatóban 5%-ot 
meghaladó tulajdoni részesedéssel 
rendelkeznek: 

Cegléd Város Önkormányzata 

17.2. 
a 17.1. pont szerinti vállalkozás(ok)ban 
5%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedéssel rendelkeznek: 

100 % 

18. Azoknak a vállalkozásoknak a felsorolása,  

18.1. 
amelyekben a médiaszolgáltató 5%-ot 
meghaladó tulajdoni részesedéssel 
rendelkezik: 

 

18.2. 
amelyek a 18.1 szerinti 
vállalkozás(ok)ban 5%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedéssel rendelkeznek: 
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II. A MÉDIASZOLGÁLTATÁS PÉNZÜGYI ADATAI 2017-BEN 
 

19. Médiaszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó bevételek  ezer forintban 

19.1.. Nettó reklámbevétel: 
26.066 

19.2. Szponzorációs bevétel: 
0 

19.3. 
A Médiatanács által a Magyar Média Mecenatúra program keretében 
meghirdetett Rádioállandó pályázatból származó támogatás:1 

- 

19.4. 
A Médiatanács által a Magyar Média Mecenatúra program keretében 
meghirdetett Tvállandó pályázatból származó támogatás:2 

3.838 

19.5. 
A Médiatanács által a Magyar Média Mecenatúra program keretében 
meghirdetett egyéb pályázatból származó támogatás: 

0 

19.6. 
Más pályázaton elnyert, önkormányzati, illetve egyéb vissza nem térítendő 
támogatások: 

145 

19.7. Műsorgyártás és -értékesítés bevétele: 
618 

19.8. 
Egyéb – médiaszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó – bevétel:3 
…………………………………………………………………………………… 

1.059 

19.9. Médiaszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó bevételek összesen: 
31.726 

 
 

20. Médiaszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó kiadások  ezer forintban 

20.1. Műsorgyártás, műsorvásárlás, médiaszolgáltatás működési költségei: 
45.514 

20.2. Marketing-, értékesítési- és adminisztratív költségek: 
15.614 

20.3. Médiaszolgáltatási díj: 
408 

20.4. Műsorszórással kapcsolatos kiadás:  
730 

20.5. Frekvencia használati díj: 
164 

20.6. 
Médiaszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiadások:4 
…………………………………………………………………………………….. 

2.185 

20.7. Médiaszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó kiadások összesen: 
64.207 

  

                                                 
1 Kizárólag rádiós médiaszolgáltatók által kitölthető. 
2 Kizárólag audiovizuális médiaszolgáltatók által kitölthető. 
3 Kérjük egyéb bevétel feltüntetése esetén sorolja fel az ide tartozó bevételtípus(oka)t. 
4 Kérjük egyéb kiadás feltüntetése esetén sorolja fel az ide tartozó kiadástípus(oka)t. 
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21. Médiaszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó beruházások  ezer forintban 

21.1. 
Médiaszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó ingatlanok 
állományváltozása (épületek, telkek stb.): 

- 

21.2. 
Médiaszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó műszaki berendezések 
állományváltozása (technikai berendezések, gépek stb.): 

1.986 

21.3. 
Médiaszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó immateriális javak 
(jogosultságok, szoftverek stb.):  

 

21.4. 
Médiaszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó beruházások 
összesen: 

1986 

 
 

22. 
A médiaszolgáltatási tevékenység körében foglalkoztatottak átlagos 
statisztikai létszámához kapcsolódó adatok 

főben 

22.1. Állománybeliek összesen: 
17 

 22.1.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak: 
16 

 22.1.2. Részmunkaidőben foglalkoztattak: 
1 

22.2. Állományon kívüliek összesen: 
0 

 
 
Kelt Cegléd, 2018 május 06. 
 
 .…………………………………………………… 
 a médiaszolgáltató cégszerű aláírása 
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III. NYILATKOZATOK 
 
Kérjük a nyilatkozatokban a megfelelő részt aláhúzni! 
 
 
23. A médiaszolgáltató médiaszolgáltatásában a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 
alkotást 2017-ben MŰSORRA TŰZÖTT / NEM TŰZÖTT MŰSORRA. 
 
Amennyiben műsorra tűzött, melyek voltak és hány alkalommal kerültek bemutatásra: 
 

Tisza a Magyarok folyója                               4 alkalom 

Munkásőrség – Egy párthadsereg története  5 alkalom 

Tanyák népe                                                  5 alkalom 

 
 
Kelt Cegléd, 2018 május 06. 
 
 
 
 .…………………………………………………… 
 a médiaszolgáltató cégszerű aláírása 
 
 
24. A médiaszolgáltató bíróság által elrendelt végelszámolás alatt NEM ÁLL / ÁLL. 
 
 
Kelt Cegléd, 2018 május 06. 
 
 
 
 
 .…………………………………………………… 
 a médiaszolgáltató cégszerű aláírása 
 
 
25. A médiaszolgáltató ellen indított csődeljárás NINCS FOLYAMATBAN / FOLYAMATBAN VAN. 
 
 
Kelt Cegléd, 2018 május 06. 
 
 
 
 
 .…………………………………………………… 
 a médiaszolgáltató cégszerű aláírása 
 
 
26. A médiaszolgáltató ellen indított felszámolási eljárás NINCS FOLYAMATBAN / FOLYAMATBAN 
VAN. 
 
 
Kelt Cegléd, 2018 május 06. 
 
 
 
 .…………………………………………………… 
 a médiaszolgáltató cégszerű aláírása 
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27. A médiaszolgáltatóval, a médiaszolgáltató tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkező, 
illetve a médiaszolgáltató befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozással (vállalkozásokkal) szemben 
olyan polgári per, amely meghaladja a 3 (három) évi médiaszolgáltatási díj 20%-át, NINCS 
FOLYAMATBAN / FOLYAMATBAN VAN. 
 
 
Kelt Cegléd, 2018 május 06. 
 
 
 
 .…………………………………………………… 
 a médiaszolgáltató cégszerű aláírása 
 
 
 

 


