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Médiaszolgáltatási főosztály     Ügyiratszám: BJ/23808-1/2015 

Bejelentési osztály      Tárgy: nyilvántartásból való törlés 

 

 

H A T Á R O Z A T  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., a 

továbbiakban: Hivatal) a FIKSZ Egyesület (1111 Budapest, Lágymányosi út 16. IV/1.) 

médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Fiksz Rádió-Budapest állandó megnevezésű 

lineáris médiaszolgáltatását (a továbbiakban: Médiaszolgáltatás)  

 

jelen határozat közlése napjával hivatalból törli hatósági nyilvántartásából.  

 

 

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, 

Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési díj 

mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 

400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú 

hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.   

 

I n d o k o l á s  

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Mttv.) 42. § (7) bekezdés d) pontja értelmében a Hivatal törli nyilvántartásából a 

médiaszolgáltatást, ha a jogosult a médiaszolgáltatást a nyilvántartásba vételtől számított hat 

hónapon belül nem kezdi meg, vagy a megkezdett szolgáltatást hat hónapnál hosszabb időre 

megszakítja, kivéve, ha a médiaszolgáltató mulasztását megfelelően kimenti. 

 

A Hivatal rendelkezésére álló dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a 

Médiaszolgáltatás műsorterjesztő hálózat útján történő továbbítását a Médiaszolgáltató több mint 

hat hónapja befejezte, ezért a Hivatal az Mttv.  42. § (7) bekezdés d) pontja alapján hivatalból 

törli nyilvántartásából a Médiaszolgáltatást. 

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltatónak médiaszolgáltatási díjtartozása nincs. 

 

A Hivatal rögzíti, hogy egyrészt az Mttv. és a vonatkozó közjogi szabályozás, másrészt az általános 

közjogi elvek (jogbiztonság követelménye, továbbá a hatósági nyilvántartások közhitelűsége, az 

azokban foglalt adatok, tények ellenkező bizonyításig fennálló vélelme) nem teszik lehetővé a 

nyilvántartás vezetésére hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek (így a Hivatal) számára a 

hatósági nyilvántartások tartalmának visszamenőleges hatályú megváltoztatását (adatok, tények 

törlését, módosítását). Az előbbiekre tekintettel a tárgybani Médiaszolgáltatás nyilvántartásból 

való törlésére a Hivatalnak kizárólag a hatósági eljárást lezáró érdemi döntése meghozatalával, a 

döntés meghozatala időpontjával nyílik lehetősége. 

 

Az Mttv. 144. § (1) bekezdés értelmében a Hivatal a hatósági eljárásaiban az Mttv.-ben foglalt 

eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint jár el. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, a 

Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén, 101. § (1) bekezdésén és 102. § (1) 

bekezdésén alapul. 
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A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes 

eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (18) bekezdése határozza meg. 

 

A Hivatal tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a fellebbezési díjat a Rendelet 18. § (2) és (3) 

bekezdései alapján a fellebbezés benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni a 

Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000024 számú 

pénzforgalmi számlájára. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését 

tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a fellebbezéshez csatolni 

szükséges. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy 

kérelmező készpénz átutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetés igazolását – a 

feladóvevényt – a fellebbezésnek tartalmaznia kell. 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 

 

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 42. § (7) bekezdés d) pontján és 184. § (1) 

bekezdés a) pontján alapul. 

 

Budapest, 2015. augusztus 13.   

                             

        Aranyosné dr. Börcs Janka 

      a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

   főigazgatója nevében és megbízásából 

 

 

            

            dr. Andrássy György 

                          főosztályvezető 


