
A MÉolĺszolcÁlľłľÁs-ľÁraocĺľl ós VłcYoNKEzEuÖ AlĺpalĺpĺrÁsÁnł És mŰxÖoÉsÉRE voNATxozl ADÁTOK K|voNATA

Á Nemzeti Mćdią- ćs tlírhřĺzłłÍ lIatósóg Médiqlanácsa a méłliłszolgő|talásokľóI és a telcvÍziózásról
WjIó 2010. CLXłXIĄ tőruéłrył 136" #-{6) és (16} Iiekczď,óseil,ľniogłatt ,felhaĺalnĺazół qlaijou o
MałÍułłlg$!*łĺĺi'ľ*ĺľjĺlłĺl5łľłi łs Illt*yęłliłlttz<lłĺĺ ĺłĺłp iłlapiíłásútw ,ćĺł *iĺ,łIĺłułiĺ. wlttaikozó tu,{oilío,s"lt
ałlułĺlkłtl tx11,.łćgał5 ĺttłłtułłlłsltłłmhąÍtłÍłł*Íttlll ttz tĺiiht,Íĺik seeł,iiu álhtpłĺja mľg;

A gzervezet e|ncvezése: Médiaszolgá|tatás-támogató és Vagyonkeze|ő Álap
A ĺzervezet ľövidĺĺctt e|nevezése: MTVA
A gzeruezet ldegen nyelíi elnevezćse: Media Servics Suppoĺ and Asset Management Fund (angot)

Fonds ffir Mcdienunleľstĺitzung und Vermiigensveľwattung
(nénei
Fonds de soulien au scľvice des médias eĺ dc gestion de la
propriété (francia)

A szertezet székbelye ćľ
r központi ĺigyinÍézéĺ hetyel 1037 Budapesĺ, Kunigunda útja ó4.

A szeľvezet tclephelyei: l0l 3 Budapest, Ifuisztina kÍt. 24.
l0l6 Budapest, Naphegy lér E'
I037 Budapest, Bojtár utca 4|47.
l0E8 Budapest' Bródy S' u' 5-7.

A szeľvezct Íiókte|epď: 280l Ta|abánya, Ft tér 4.
3 l00 Salgótarján, Erzsébet léľ 6.
6?20 Sznged, Steflánia sétány ?.
ó725 Szeged' Ká|vána tér 22.
7626 Péos,Szent Mór u, l.
8@0 székesfehérvár, Honvéd utca l"

AtzeľvezethonlrpJánrkcĺme; rv:ľlyal!vrl,hu

A szervezet adószáma: 18ogt7|54-u
Csoport azonosítószńm: 1??E||?6.544
A szsřvezel pćnzÍolgalmi je|zőszáma:Magyaľ Ál|amkincstáľ HU 3l t 0032000-0028022ó{0000000
Á szcrvezet statisztikrĺ szĺmjele: KsH l809l7l 5-g4gg.g|g-0|
Alepĺtó szerv: Magyarorsz{g oĺszĺggyĺitése
A|rpĺtáĺ időponÚjr: l996. fcbruár l.
Á|rpítńcĺó| rendetkező jogszabíty: A ľádiózásrót és televĺzióásró| szćló |996' évil. törvény
Vongtkozó het{|yos jogszab{ly: A médiaszotgá|ĺatásokót és a tömegkommunikációĺó| szóló

20I 0. évi CLxxxV, tönény
A szcľvezet jogá||ńsĺ: Tiirvény által létesített jogi személy
A szcrvezeŕ képv|setője: Vaszi|y Miklós megbízott vezéĺigazgałó
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Á szERvEzET ÁI,ÁPĺTÁsA

A Médíaszolgáhatás-támogató és Vagyonkez.elö Alapot (a továbbiakban: MTVA) MűsorszolgáItattźsi
Álap néven a Magyaľ Köĺársaság országgyűlése hozÍa |étľe a ĺáóiózásrő| ós te|ęvíziózásról szoló
1996. évj I. törvény elfogadásával' A szervęzet neve a médiát és a hírközlést szabá|yoző egyes
töľvények módosításaról szótó 2010. évi LxxxII. törvény renđetkęzései fotytán Műsorszolgĺźltatĺis
Tómogató ćs ĺ,'ĺłpankezeĺő Á|apra, majd a médiaszolgáltatásolaó] és a Í.ŕimegkommunikációľól sz,óló
20i0. CLxxxV. ttĺľvény (a továbbiakban: Mttv') alapján 2011' január |, napjátó| Médiaszolgáltatás.
támogató és Vagyonkezel{i Alapra vńltozoff' AZ MwA a Mĺisolszot gá|tntási A|ai és a
Míĺsoľszo|gálĹaĹłs Támogató és Vagyonkezelő Alap jogutódja'

Á szERvEz,E'T JoGszABÁLYBAN IIĺEGHÁTÁRc zo.ľI ľĺČllaFF'LÁI}ÁTA

Az Mtfv' 13ó. $ (1) bekezdés rendęIkezései szęľint az Ir{TVA o|yan elkiilőllított vagyonkezeli!- és
pénz.alap, amel5mek feladata a kőzszalgä|ati médiaszoĺgáltaÍás, a KĺĺzszolgáIati Közalapítvátry, a
ktiz,össégi nécliaszolgáltatások, a közszolgálati médíaszolgáttatók szervezeti átłIakításának
tárnogatása, a közszolgá|ati cé|łl m{ĺsorszímok gyártása és támogatása, az elsőként ĺitmszínházban
bemutatásľa sz{nt Íilmalkotások és a koltáľs zenęmiĺvek támogatása, a közszolgá|ati mćdiavag1rcn, a
kőzszo|gálati médiaszolgáltatók aľohĺvrrmának és egyéb vagyonának gondos keze|ése és gyaľ*pítása,
valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékerrységek támogatása, illetve elvégzése.

.h, szew ezet alĺptevékenys é ge : TE,IĹOR,O8 9499 Mĺishovó nem sorolt egyéb ŁÖzrsségi,
társądalmí tev ékenys ég

A szERvEzEl'lľF'zľ,LőJE

Az MTYA, kezelője a Ncnzęti Média- és Híľközlési Hatóság Médiatąnácsa (szé}ĺ|relye: 1088
Budapesŕ, Rcviczky u. 5'). A.z MTvÁ tárnogatáspolitjkáját, évęs tęrvét és évęs beszámolóját a
Médiatanács fogađja eI. Az MTVA kezelésének részletes szabáJyait a Médiatanács hatáĺoz'za meg,
mely szabá|yzaÍ' a Nenrzeti Fejlasztési Minĺsaéľíum, továbbá a Hatóság honlapján közzétételľe keľül.

Á sznnvtzľľ voznľlľe És KINEvEzÍ]sÉNEK RENDJE

Az MTVÁ vezéngazgatója egy személyben irányítja az MTVA tevékenységćt, és gondosko<lik aľról,
hagłĺ az megfeleljen a ĺôľvényi és egyéb jogszabályi előíľásoknak, valamint azarszilggyű|és, illetve a
Médiatanács MTvÁ-t érintó hatáľoxať*inak. Képviseli az MTVÁ-I hamadik személyekkel szolnben,
bíľóságok ós ĺnás hatóságok előtt' Á vezéĺignegatťr acěgegyzésre önáIlóanjogosult.

Az MTVA vezéĺgazgatoja ťeletti ĺeljes munkáltatói jogkŕĺ*, ideéľĺve a kinevezést, a munkabér és
jut{atások ĺnegállapítását, továbbá a nrunkálĺ'atói felmondást is, a Médiatanács e|nökę gyakorolja.

Áz MTVA vezérigazgatója: Yąszib Mikłós (nĺegbízot| vezéľłgargató)
Kinevezes időpontja; tartama: 20}5. tługuszłus 16,; haĺározatląn

A szERvEzET GÁzDÁLKoDÁsA

Az Alap bęvétęlęi lĺrilĺinösen: a médiaszolgáltatasi dij, a páilyélzati ótj, a nrűsoľszolgáltatási
sr'nrzł3désszłgési kötbér és káĺtéľítés' a bírság, a közszolgáIaĺi hozĄáru|ás, a ŕokt'eĺcia dijakbó| a
Hatóság iĺltal a ĺ 34. {i (5) bekezdés atapján az Alaphoz uüalt összeg, a lirieáľís au<jiovízuális
mć<|iaszolgáitatást nyujtó rnédía.szolgáltatók által a (8) bekezdés alapján bęfizctľltĹ támogatás, a
központi kölĺségvetési cé|ťámogaĺásot a vagyonhasznosításból, illefue a váĺlatkozási tevé'kenységből
származo bcvételek, a kamatbevétęlęk, tordbbá az öiÚiéntes befizctések'

Az MTVA éves költségyętését az arszÁ,gyrjtés a Nemzpti Média- es Hírkijzlési Hatóság ćves
költségvetéséľi1 I szól ĺí tŕir\,ény elfogadásával hag;.ja j óv á.
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Áz MTVA a szÁmvite|ľőI szóló 2000, évi C. törvény 3' $ (l) bekęzdés 4. pont1a és a számvíteli
tiíľ'Íény szeľinti egyes egyéb szeruezetek beszámolókészítési és gazdálkodási sajátosságáról szóló
224ĺzÜa4.{X}t. l9') Konn. ľendelet 2. $ (1). bekęzđésh) poĺĺtja alapján egyéb szeĺvezehek minősül.
Kó'ąlonłi pénzÍbrga|mż szám|iýát a Magyar ÁItanrlŕícstár vEzęti.

Az MTVA töľvény alapján teljes alanyĺ iltetékmentességben tészestil, továhbá nem ďanya a táĺsasági
adónak, valamínt a helyi adónak.

Budapest, 2015. szeptemb".,,0ř,,

Jelen dokumenťumot a Nemzeti Média- és Hírközlésí Hatóság Médiatanácsa 1|68|2015. (D(. 1)
számú döntésével fogadta el.
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Dľ. Karas Monika

Elnök
Nemeeti Média. és-.$írközlési Hatóság
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Az eredetivel mindenben megegyeztĺ
másolat.

Budapest, 20í6. mejus 1..i,i

Záradék:

,,A Mediaszolgáltatás-támogatl és
Vagyonkezelő Alap alapĺtására és
műkldésére vonatkozi rendelkezések az
alapĺtó dokumentum tarÍalma szerint a mai
napon érvényesek és hatá|yosak',,

Budapest, 2o16. május .ý5
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Áz érvényes ség tafiannn v onzfkoző ľnęjegyzések Megújítás adawźitozás mlatt
Nyi1vántartá si szämz Is'{K/ 9826 / 2012

nĺťlroĐÉsI E,NGEDÉLY
A muzeáiis intézményelłő!' a nyilvános konyvtái e[ztästőIés a közmlivelődéstől szőIő t997. évi C)(L.

töĺvény 39. s (2) bekezdésében foglalt jogkőtben a

Ráđió- és Televí ziő-tötténeti
ľ'.{.uzeális Kiállítóheĺv
elnevezésű muzeális ntézinény számán,

mđyet a kultriĺáéľt feleiős minisztet az á|ábbi ađato!&älvett nyilvántaĺtásba'
Az in bejegyzettektőleltéĺő ađatok csak a mfüödési engedéIy móđosítása utanhasznőlhatők.

A MjUaEALIS INTÉZnĺÉľĺy ÁDÁTÁI:
SzétrlhĄc,

AlzpítÁsi éve:

Szakmai besoľolása:

Gyűjtőkcite: (köz&delcű muzeáIis kiállítóheý
esetében szaktedi{ete és ĺállanđó kiíllításának
ténĄ1a)

Gyűjtőtertilete 
;ĺ sľuitemei af,yagtulajdonosa' 
j

I

Á muzeá]is lntézmény fenntattója: 
I

Szakmai (muzeotógiai) iúnýtő szefiIe;

Á

1088 Budapest, Pollack Mlhály téÍ 8-10'

1995

Kozérđekű muzeáIis kiállítóhely

ipaĺ-technikatófiéneĘ a úÁlőzás és a te\evizlőzás
történetét bemutató ál|ąndő kiáliítások

Médiaszolgáltz tÁs -tá,tĺogatő és Vagyonke zelő Alap
1016 Bu.łąpest Naphegy téľ 1.

MéđiaszolgáltatÁs-tÁmogató és Y agy onkezelő Álap
1016 Bu.l-pest,Napheg5r t& 1.

ĺ.7--].*:x.
6&lĺt5brÄ ffioĺľä s olĺ Miĺris ztęte
1055 BuďáĐ'ěst' Szalav u. 10-14.

Budapest, 2a72. ffiáiug 21.

Á Nemzeti
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6/2010. (X.79 Mellék|. TT.

Balog Zoltáĺ embeĺi erőfoĺrások miniszteĺe nevében e\jása:
łiiggelÉk II. ä) pontja l|ĘäncK.1e)

Iftltúryolitikáéĺt fďeiős hĄettes államtitkát
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2016.06. 15. ľl yomtatás

[Vlinerua Térinformati kai Rendszeľ
Budapest Főváros Vlll. kerü let J ózsefváľos ĺ 0 n kormá nyzata

Méretarány:100

Atérkép tajékoztató je||egű 
' 
máso|ata semmilyen h ivata|os e|járásban ne m használható fe|! Készült az á||ami a|apadatok fe|haszná|ásával.

Engedé|y száma:

Budapest, 2016 június ,|5
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