
 
 

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
elnökének 

8013/2007. (AEÉ. 9.) tájékoztatója 
 a hálózati műsorszolgáltató, valamint az AM mikro műsorszolgáltató 

adatszolgáltatási kötelezettségéről  
 
 
A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban: 
Média tv.) 82/A. § (1) bekezdése alapján az üzemben tartási díj az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 4. §-ának (1) 
bekezdése alkalmazásában adónak minősül azzal, hogy az e kötelezettséggel 
kapcsolatos adóhatósági feladatokat – a helyszíni ellenőrzés és az annak 
eredményeként megindított adóigazgatási eljárás kivételével – az üzemben 
tartási díj beszedésével megbízott állami adóhatóság látja el. 
 
A Média tv. 82/A. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hálózati 
műsorszolgáltató, valamint az AM mikro műsorszolgáltató az állami 
adóhatóságnak negyedévenként, a negyedévet követő hó 15. napjáig adatot 
szolgáltat a nyilvántartásukban szereplő előfizetők nevéről és lakcíméről 
(székhelyéről, telephelyéről). 
 
Az adatszolgáltatást először a 2007. április 1-jétől 2007. június 30-áig 
terjedő időszakról kell teljesíteni a 07K87-es lapnak megfelelő 
adattartalommal az adatszolgáltató illetékes adóhatóságához. 
 
Az adatszolgáltatás, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 
8005/2007. (AEÉ 3. 2007. március 14.) tájékoztatójában (a 2007. évben 
folyamatosan teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos kifizetői és 
munkáltatói feladatokról, valamint az állami adóhatóság részére teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségről) foglalt általános szabályok alkalmazásával 
teljesíthető.   
 
 
A Média tv. 82/A. § (2) bekezdése szerint, az adóhatóság az üzemben tartási díj 
fizetésére kötelezetteket a bejelentés, az ellenőrzés vagy az adatszolgáltatás 
adatai alapján nyilvántartásba veszi. 
 
Az adatszolgáltatásra kötelezettek, a nyilvántartásukban szereplő 
előfizetőkről teljesítik a kötelezettségüket. 
 



Az adatszolgáltatásnak kötelezően tartalmaznia kell az adatszolgáltató 
adószámát (jogelőd adószámát), továbbá az adatszolgáltatás jellege után az adott 
negyedév megjelölését római számmal (pl.: az első adatszolgáltatás esetén, 
melynek határideje július 15-e, „2”-est kell beírni) az „a” oszlopban az előfizető 
nevét, a „b” oszlopban az előfizető székhelyét, telephelyét (előzőek hiányában 
lakcímét).   
 
A tájékoztatóhoz tartozik az adatszolgáltatáshoz használható nyomtatvány képe 
(1. számú melléklet), valamint a gépi adathordozón történő adatszolgáltatás 
általános szabályait összefoglaló 2. számú melléklet. 
 
 
Budapest, 2007. július 19. 
 
                        Dr. Szikora János sk.  
        az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
               elnöke 
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