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A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 
 

574/2019. (V.14.) számú 
 

 
H A T Á R O Z A T A 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a B+B Kft.-
vel (7815 Harkány, Alkotmány u. 21., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett a Pátria Tv 
állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Beremend, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, 
Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Egerág, Harkány, Ipacsfa, Kémes, Kétújfalu, 
Kisharsány, Kisjakabfalva, Kovácshida, Magyarbóly, Márfa, Nagyharsány, Nagytótfalu, Pécsudvard, 
Pogány, Siklós, Szalánta, Szaporca, Szőkéd, Villány, Villánykövesd, Vokány) közösségi 
médiaszolgáltatás 2019. február 18 - 24. közötti működése során megsértette a saját készítésű, 
szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti időtartamára vonatkozó, az 
1865/2011. (XII.14.) számú hatósági határozatban foglalt és törvényi kötelezettségét, amely 
következtében a Médiaszolgáltatót  
 

felhívja, 
 

hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

 
A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a médiaigazgatásra vonatkozó szabály 
következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 187. §-ában 
meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. 
 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A véglegessé vált döntés ellen annak közlésétől 
számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: 
Bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz - a személyesen eljáró ügyfél esetében választása szerint 
elektronikus vagy postai úton, a jogi képviselő által kizárólag elektronikusan - benyújtott 
keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására 



 

 

2 
 

 

halasztó hatálya nincs, a halasztó hatály elrendelése a Bíróságtól azonnali jogvédelem iránti 
kérelem keretében kérhető. Tárgyalás tartása a Bíróságtól kérhető.  A keresetet a Bíróság harminc 
napon belül bírálja el. 
 
 

I N D O K O L Á S  
 
A Médiatanács az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 100. § (1) bekezdése és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdése alapján hatósági 
ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Pátria Tv állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatásának 2019. február 18 - 24. között sugárzott műsorát, 
amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az 1865/2011. (XII.14.) számú hatósági 
határozat (a továbbiakban: Határozat) u) pontjában, valamint az Mttv. 66. § (4) bekezdésének f) 
pontjában foglaltakat.  
 
A Médiatanács az Ákr. 104. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 182. § l) pontjában foglalt 
hatáskörében 2019. április 2-án hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított a 
Médiaszolgáltatóval szemben, és az Ákr. 104. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a a 442/2019. 
(IV.2.) számú, MN/8005-4/2019. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: végzés) értesítette a 
Médiaszolgáltatót az eljárás megindításáról, a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint az 
Ákr. 5. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és az Ákr. 33. §-a szerinti 
iratbetekintési lehetőségéről, továbbá kötelezte, hogy a végzés közlésétől számított 10 napon belül 
terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 
 
Az Mttv. 144. §-a értelmében a Médiatanács és a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az Ákr. 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a 
jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni. 
 
Az Ákr. 143. § (3) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján, ahol jogszabály közigazgatási 
hatóság jogerős döntését említi, azon a hatóság végleges döntését kell érteni. 
 
A Médiaszolgáltató az eljárás megindításáról értesítő végzést a tértvivevény tanúsága szerint 2019. 
április 10-én vette át, nyilatkozata 2019. április 18-án, elektronikus úton érkezett meg a Hatósághoz. 
Nyilatkozatában előadta, hogy a végzésben foglaltakat nem vitatja, azokkal kapcsolatban érdemi 
kifogást nem kíván tenni.  
  
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét 
rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak 
szerint értékelte: 
 
A Határozat szerint: 
u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 4 óra. 
 
Az Mttv. 66. § (4) bekezdés f) pontja szerint: 
„A lineáris közösségi médiaszolgáltatás legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott naptári 
évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámot tesz 
közzé.” 
 
Az Mttv. 66. § (6) bekezdése értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi 
médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente – új 
médiaszolgáltatás esetében az első év után is – részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő – 
vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében 
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az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes 
adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv. 182. § l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági 
hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban „gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi 
médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket”. 
 
A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató által a vizsgált adáshéten közreadott saját 
készítésű, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt), képújság nélkül számított 
műsorszámok időtartama csupán 1 óra 56 perc volt, szemben a vállalt 4 órával, a jelen határozat 
elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek szerint (az I. számú melléklet 8. pontja, 
illetve a II. számú melléklet „Új vagy ismétlés” oszlopa). 
 
A fenti megállapításra tekintettel a Médiaszolgáltató megsértette a Határozat u) pontjában, valamint 
az Mttv. 66. § (4) bekezdés f) pontjában foglaltakat.  
 
A Médiaszolgáltató a jogsértések tényét nem vitatta.  
 
A Médiaszolgáltató törvénysértésekért való felelőssége az Mttv. 3. §-a értelmében objektív.  
 
A jogsértéseket alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú 
melléklet, a vizsgált adáshét műsorát pedig a II. számú melléklet rögzíti. A mellékletek rögzítik és 
részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási 
alapját. 
 
A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának meghatározása 
során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 
 
A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen 
alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a 
sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett 
más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és 
közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás 
feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és 
demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség 
megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati 
tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a 
médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól.  
 
A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve 
hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi 
kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján:  
 
Az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint: 
„A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági 
ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben 
meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a 
műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak 
teljesítését.” 
 
Az Mttv. 167. § (2) bekezdése szerint: 
„Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági 
döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az 
ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés 
szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási 
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eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást 
indít.” 
 
Az Mttv. 185. § (2) bekezdése szerint: 
„A jogkövetkezmény alkalmazása során a Médiatanács és a Hivatal az egyenlő elbánás elvét 
követve a fokozatosság és az arányosság elvére tekintettel jár el; a jogsértés súlyához, illetve 
ismétlődéséhez igazodóan alkalmazza a fokozatosság elvét, valamint az eset összes 
körülményéhez és a jogkövetkezmény által elérni kívánt célhoz képest arányos jogkövetkezményt 
alkalmaz.” 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdés értelmében: 
„Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a 
Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos 
határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni 
jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja 
annak feltételeit.” 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben 
alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. 
 
Az Mttv. 187. § (4) bekezdése szerint: 
„Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági 
határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely 
tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide 
nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.” 
 
A Médiatanács jelen határozat meghozataláig nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben a 
Határozatban, vagy az Mttv.-ben foglalt követelmények megsértését.  
 

A Médiatanács az első alkalommal elkövetett jogsértéseket csekély súlyúnak minősítette, mivel a 
Határozat u) pontjában, valamint az Mttv. 66. § (4) bekezdés f) pontjában foglaltak megsértését 
ugyanazon elkövetői magatartás eredményezte.  
 
A Médiatanács figyelembe vette továbbá azt is, hogy a Médiaszolgáltató a saját készítésű, 
szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti időtartamára vonatkozó 
kötelezettségének alulteljesítése mellett az egyéb vállalásait teljesítette, sőt a közszolgálati és a 
helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi és heti időtartamára 
vonatkozó vállalásait jelentősen túl is teljesítette. 
 
A fentiekre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 182. § l) pontjában foglalt hatáskörében az Mttv. 186. 
§ (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel 
jelen esetben e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a 
jövőbeni jogsértések elkövetésétől. 
 
Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén, a közigazgatási per indításának 
lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási per vonatkozásában az Mttv. 163. 
§ (1)-(3) és a 164. § (1)-(2) bekezdései, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Kp.), a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban 
Pp.) és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) rendelkezései irányadóak. Az Ákr. 143. § (3) 
bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján, ahol jogszabály a hatóság döntésének bírósági 
felülvizsgálatát említi, azon közigazgatási pert kell érteni. 
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A keresetlevél benyújtásának szabályait a Kp. 28.§-a, a 39. §-a és a Pp. 605. § (1) és 608. § (1) 
bekezdései, az azonnali jogvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 50. §-a, a tárgyalás 
tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése tartalmazzák. A bírság 
megfizetésére és behajtására az Art. szabályai irányadóak. 
 
Budapest, 2019. május 14.      

 
 
                                                                           A Médiatanács nevében 

 
 
  
 Dr. Karas Monika 
 elnök 
 
 
 
 Dr. Vass Ágnes 
 hitelesítő tag 
 

Kapják: 

1. Személyes adat  
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I. számú melléklet a Médiatanács 574/2019. (V.14.) számú határozatához 

 
 

A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei: 
 

Pátria Tv 
2018. ll. 

18. 
ll. 19. ll. 20. ll. 21. ll. 22. ll. 23. ll. 24. 

Összesen 
(perc) 

Vállalás (%) 

Időtartam/arány  
(percre kerekítve) 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap (%) nap hét 

1.Műsoridő 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 10080 
100
% 

100% 

2.Szerkesztett műsor 
időtartama 

120 120 120 120 120 120 120 840 - - 

3.Képújság időtartama 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 9240 1320 - 

4.Közszolgálati és helyi 
közéleti tartalom a 
képújságban 

1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 - - - 

5.Közszolgálati és helyi 
közéleti tartalom a 
szerkesztett műsorban 

120 120 120 120 120 120 120 - - - 

6.Közszolgálati és helyi 
közéleti tartalom összesen 

1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 9310 964 6753 

7.Közszolgálati és helyi 
közéleti tartalom aránya 

92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 70% 70% 

8.Saját gyártású, elsőként 
bemutatott, képújság 
nélkül számított műsorok 
időtartama 

1 óra 56 
perc 

      
1 óra 56 

perc 
4 óra/hét 

 
Budapest, 2019. május 14. 
 

 
 
       A Médiatanács nevében 

 
  
 

                         Dr. Karas Monika 
                                                                                                        elnök 

 
 
 

                                                                                                Dr. Vass Ágnes 
                                                                                                   hitelesítő tag 
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II. számú melléklet a Médiatanács 574/2019. (V.14.) számú határozatához 
 

 
A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázata   

(készült a Médiaszolgáltató önbevallása, azaz az általa küldött adatszolgáltatási mátrix 
alapján) 

 
 

Pátria Tv - 2019. február 18 - 24. 

Dátum Kezdés Vége Időtartam Cím 
Új vagy 
ismétlés 

Gyártó 
neve 

Saját 
gyártású 

2019.02.18 0:00:00 19:00:00 19:00:00 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.18 19:00:00 19:02:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.18 19:02:00 19:15:00 0:13:00 Eredmények és tervek Máriagyűdön új B+B Kft. igen 

2019.02.18 19:15:00 20:17:00 1:02:00 PERÉNYI 500 - Tenkes Senior Akadémia új B+B Kft. igen 

2019.02.18 20:17:00 20:58:00 0:41:00 Szalagavató a siklósi gimiben 2019. új B+B Kft. igen 

2019.02.18 20:58:00 21:00:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.18 21:00:00 23:59:59 2:59:59 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.19 0:00:00 19:00:00 19:00:00 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.19 19:00:00 19:02:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.19 19:02:00 19:15:00 0:13:00 Eredmények és tervek Máriagyűdön ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.19 19:15:00 20:17:00 1:02:00 PERÉNYI 500 - Tenkes Senior Akadémia ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.19 20:17:00 20:58:00 0:41:00 Szalagavató a siklósi gimiben 2019. ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.19 20:58:00 21:00:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.19 21:00:00 23:59:59 2:59:59 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.20 0:00:00 19:00:00 19:00:00 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.20 19:00:00 19:02:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.20 19:02:00 19:15:00 0:13:00 Eredmények és tervek Máriagyűdön ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.20 19:15:00 20:17:00 1:02:00 PERÉNYI 500 - Tenkes Senior Akadémia ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.20 20:17:00 20:58:00 0:41:00 Szalagavató a siklósi gimiben 2019. ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.20 20:58:00 21:00:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.20 21:00:00 23:59:59 2:59:59 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.21 0:00:00 19:00:00 19:00:00 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.21 19:00:00 19:02:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.21 19:02:00 19:15:00 0:13:00 Eredmények és tervek Máriagyűdön ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.21 19:15:00 20:17:00 1:02:00 PERÉNYI 500 - Tenkes Senior Akadémia ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.21 20:17:00 20:58:00 0:41:00 Szalagavató a siklósi gimiben 2019. ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.21 20:58:00 21:00:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.21 21:00:00 23:59:59 2:59:59 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.22 0:00:00 19:00:00 19:00:00 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.22 19:00:00 19:02:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.22 19:02:00 19:15:00 0:13:00 Eredmények és tervek Máriagyűdön ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.22 19:15:00 20:17:00 1:02:00 PERÉNYI 500 - Tenkes Senior Akadémia ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.22 20:17:00 20:58:00 0:41:00 Szalagavató a siklósi gimiben 2019. ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.22 20:58:00 21:00:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.22 21:00:00 23:59:59 2:59:59 Képújság  
B+B Kft. igen 
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2019.02.23 0:00:00 19:00:00 19:00:00 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.23 19:00:00 19:02:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.23 19:02:00 19:15:00 0:13:00 Eredmények és tervek Máriagyűdön ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.23 19:15:00 20:17:00 1:02:00 PERÉNYI 500 - Tenkes Senior Akadémia ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.23 20:17:00 20:58:00 0:41:00 Szalagavató a siklósi gimiben 2019. ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.23 20:58:00 21:00:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.23 21:00:00 23:59:59 2:59:59 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.24 0:00:00 19:00:00 19:00:00 Képújság  
B+B Kft. igen 

2019.02.24 19:00:00 19:02:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.24 19:02:00 19:15:00 0:13:00 Eredmények és tervek Máriagyűdön ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.24 19:15:00 20:17:00 1:02:00 PERÉNYI 500 - Tenkes Senior Akadémia ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.24 20:17:00 20:58:00 0:41:00 Szalagavató a siklósi gimiben 2019. ismétlés B+B Kft. igen 

2019.02.24 20:58:00 21:00:00 0:02:00 Szignál  
B+B Kft. igen 

2019.02.24 21:00:00 23:59:59 2:59:59 Képújság  
B+B Kft. igen 

  
Budapest, 2019. május 14. 

 
 
 
A Médiatanács nevében 

 
 
 

            Dr. Karas Monika 
                          elnök 

 
 
 

              Dr. Vass Ágnes 
          hitelesítő tag 

 


