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Médiaszolgáltatási Főosztály  Ügyiratszám: PJ/3810-27/2019. 
Pályáztatási és Jogi Osztály  Ügyintéző: személyes adat 

Telefon:személyes adat 
  Tárgy: hatósági eljárás 

megszüntetése 
 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

 
1321/2019. (XI. 26.) számú 

 
 

VÉGZÉSE 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest, Reviczky utca 5., a 
továbbiakban: Médiatanács) a Karc FM Média Kft. médiaszolgáltatóval (székhelye: 1097 
Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben Karc 
FM állandó megnevezésű Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 
107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz körzeti 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatása tekintetében a hatósági szerződése 3.8. pontjában 
foglalt kötelezettség teljesítésének felügyelete tárgyában az 1241/2019. (X. 22.) számú 
végzésével megindított hatósági eljárást  
 

megszünteti. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jelen végzés annak közlésétől számított 15 
(tizenöt) napon belül támadható meg közigazgatási perben. A Fővárosi Törvényszékhez 
címzett keresetlevelet a Médiatanácshoz kell benyújtani, a Törvényszék egyszerűsített perben 
jár el. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezett a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban 
meghatározott módon terjesztheti elő a Médiatanácsnál. A keresetlevél benyújtásának a 
végzés hatályosulására nincs halasztó hatálya, az azonnali jogvédelem a Fővárosi 
Törvényszéktől kérhető.   
 

Indokolás 
 
A Médiatanács 2015. szeptember 1. napján kötött hatósági szerződést (a továbbiakban: 
Hatósági Szerződés) a Médiaszolgáltatóval a Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőségre, közösségi jelleggel. 
 
A Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultsága időközben kibővült a Székesfehérvár 
106,6 MHz, a Tatabánya 107,0 MHz, a Dunaújváros 99,1 MHz a Balatonfüred 96,2 MHz és a 
Győr 88,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságokkal is, amelyre tekintettel a Médiatanács és a 
Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződést többször is módosították, így a Médiaszolgáltató 
jelenleg a Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + 
Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultsággal rendelkezik. 
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A Médiatanács az 516/2019. (IV. 30.) számú döntésével megállapította, hogy a Dunaújváros 
99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára közösségi 
jelleggel megindított pályázati eljárás nyertese a Médiaszolgáltató, amely pályázati ajánlatát a 
Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű közösségi rádiós jogosultságával történő 
vételkörzet-bővítésre irányulóan nyújtotta be.  
 
A Médiatanács a 643/2019. (V. 28.) számú döntése alapján módosította a Médiaszolgáltató 
Hatósági Szerződését, tekintettel a Dunaújváros 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsággal történő vételkörzet-bővítésre. 
 
A Médiaszolgáltató 2019. október 10-én érkezett beadványában bejelentette, hogy a 
Médiaszolgáltató a Dunaújváros 99,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 2019. 
október 1. napján 0.00 órakor vételkörzet-bővítéssel megkezdte a médiaszolgáltatást. 
 
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdése szerint: 
„167. § (1) 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.” 
 
A Médiaszolgáltató és a Médiatanács között létrejött jelenleg hatályos Hatósági Szerződés 3.8. 
pontja szerint: 
 
„3.8. A Médiaszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati felhívás rendelkezéseinek 
megfelelően a médiaszolgáltatást a Dunaújváros 99,1 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőségen 2019. szeptember 29. napjáig, a Balatonfüred 96,2 MHz és a Győr 88,1 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőségen a jogosultság kezdetétől számított 120 (százhúsz) napon 
belül, azaz 2019. december 12. napjáig megkezdi és a Hatósági Szerződés rendelkezéseinek 
megfelelően a Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + 
Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz Médiaszolgáltatási 
Jogosultság teljes időtartama alatt megszakítás nélkül végzi.” 
 
A fentiek alapján a Médiaszolgáltató köteles lett volna a médiaszolgáltatást a Dunaújváros 
99,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőségen 2019. szeptember 29. napjáig megkezdeni. A 
Médiaszolgáltató 2019. október 10-én érkezett beadványa szerint azonban csak kettő nappal 
később, 2019. október 1. napján kezdte meg a médiaszolgáltatást a Dunaújváros 99,1 MHz 
tekintetében. 
 
A fentiekre tekintettel a Médiatanács az 1241/2019. (X. 22.) számú döntésével hatósági 
eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben a Karc FM állandó megnevezésű, a Budapest 
105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + 
Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultsága tekintetében létrejött Hatósági Szerződés vélelmezett megsértése miatt. 
 
A Médiatanács a végzésben tájékoztatta a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatosan 
a hatósági eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A Médiaszolgáltató a 
végzést 2019. október 24-én átvette.  
 
A Médiaszolgáltató a 2019. október 29-én érkezett beadványában az alábbi nyilatkozatot tette. 
 
A Médiaszolgáltató előadta, hogy a 2019. október 4-i keltezésű, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által október 10-én érkezett levelük hibás adatot 
tartalmazott. A vételkörzet bővítés 2019. szeptember 24-én indult el Dunaújváros területén és 
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néhány nap tesztelés után 29-én 0 órától már 100%-on üzemelt a rendszer. Levelük hibásan 
tartalmazta az indulás időpontját egy belső adminisztrációs hiba, félretájékoztatás miatt. 
 
A Médiatanács megvizsgálta a nyilatkozatban foglaltakat.  
 
A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató 2019. július 24-én átvette a Hatóság 
által kiállított 3 (három) hónapra szóló ideiglenes rádióengedélyt, majd 2019. szeptember 13-án 
átvette a jogosultság lejártáig, azaz 2022. szeptember 5–ig tartó rádióengedélyt. 
 
A Hatóság által 2019. november 18-án kiállított MR-30138-1/2019. számú Mérési 
Jegyzőkönyvben foglaltak szerint a mérések eredményei alapján, a vizsgálat során 
egyértelműen megállapításra került, hogy a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatása a 
Dunaújváros 99,1 MHz tekintetében 2019. szeptember 24-én indult el és azóta folyamatosan 
sugároz. 
 
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Hatósági 
Szerződésének 3.8. pontjában foglalt kötelezettségét teljesítette, ezért a tárgybani hatósági 
eljárás okafogyottá vált. 
 
Az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, a hatóság az eljárást megszünteti, ha az 
eljárás okafogyottá vált. 
 
A fentiekre tekintettel a Médiatanács az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján a tárgybani 
hatósági eljárást, annak okafogyottá válása miatt megszünteti. 
 
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 132. § f) pontján, a 167. § (1) bekezdésén 
és 182. § a) pontján, valamint az Ákr.  47. § (1) bekezdés c) pontján alapul. 
 
Az Mttv. 144. §-a értelmében a Médiatanács az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel és 
kiegészítésekkel az Ákr. szerint jár el.  
 
A fellebbezés kizártságáról történő tájékoztatás az Ákr. 116. §-án, a közigazgatási per 
kezdeményezésének lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 114. §-án, az Mttv. 163. § (3) 
és (7) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Kp.) 12. § (2) bekezdés a) pontján és 13. § (11) bekezdésén, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 
48. § (1) bekezdésének l) pontján, az 50. § (1) bekezdésén és a 124. §-án, továbbá a Kp. 29. 
§ (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. 
§-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul. 
 
Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
 
Budapest, 2019. november 26. 
      
 

A Médiatanács nevében  
 
 
 
 

Dr. Karas Monika 
elnök 

 

 


