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Médiaszolgáltatási Főosztály    Ügyiratszám: PJ/7907-5/2019. 
Pályáztatási és Jogi Osztály  Tárgy: hatósági eljárás megszüntetése 
  Ügyintéző: személyes adat 
 
 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

467/2019. (IV. 9.) számú 
 

VÉGZÉSE 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest, Reviczky u. 5., a 
továbbiakban: Médiatanács) a Hajdúszoboszlói Városi Televízió (székhelye: 4200 
Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 2019. március 18-án érkezett, a 
Hajdúszoboszló 58. csatorna helyi kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsága 
vonatkozásában érkezett kérelme alapján indult hatósági eljárást 
 

megszünteti. 
 
E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A véglegessé vált döntés elleni nemperes eljárást a 
végzés közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz benyújtott kérelemmel lehet 
kérni. A kérelemre a keresetlevélre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 
továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett 
minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási 
rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz. A Bíróság az ügyben a 
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény egyszerűsített perre vonatkozó szabályait - a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes 
eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvényben, valamint külön 
törvényben foglalt eltérésekkel - a nemperes eljárás sajátosságainak megfelelően alkalmazza és a 
tárgyaláson kívüli elbírálás szabályai szerint jár el. 
 

I n d o k o l á s 
 
A Médiaszolgáltató 2019. március 18-án érkezett beadványában bejelentette, hogy a 
Hajdúszoboszló 58. csatorna médiaszolgáltatási jogosultságának műsorszerkezete a csütörtöki 
nap vonatkozásában megváltozik. 
 
A Médiatanács 2019. március 19-én kelt végzésével hiánypótlásra hívta fel a Médiaszolgáltatót a 
tekintetben, hogy a Médiaszolgáltató fejtse ki részletes napi bontásban a beadványában 
ismertetett műsorszerkezet változást, valamint adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a 
változás érinti-e a Médiaszolgáltató hatósági szerződésének V. fejezetében szereplő alapvető 
jellegzetességeket, így különösen az 5.4. pontban rögzített központi elemeket, illetve amennyiben 
a változás az alapvető jellegzetességek módosítására is kiterjed, a Médiaszolgáltató 
hiánypótlásként fizessen meg 3.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat.  
 
A Médiaszolgáltató 2019. április 2-án érkezett beadványával visszavonta a 2019. március 18-án 
érkezett kérelmét. 
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § 
(1) bekezdésének e) pontja az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„47. § (1) A hatóság az eljárást megszünteti, ha (…) 
e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve ahhoz 
az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, (…).” 
 
Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató 2019. március 18-án érkezett kérelmét 2019. április 2-án 
érkezett beadványában visszavonta, a Médiatanács az Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 
Médiaszolgáltató 2019. március 18-án érkezett kérelme alapján indult hatósági eljárást 
megszüntette. 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 144. §-a értelmében a Médiatanács 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.-et említi, azon az Ákr.-t kell érteni. 
 
Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 182. § j) pontján alapul. 
 
A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, az Ákr. 
116. § (1) bekezdés és a (3) bekezdés c) pontján, az Ákr. 116. § (4) bekezdésén, az Mttv. 163. § 
(5) bekezdésén, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes 
közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. 
§ (2) bekezdésén és 2. § (1)-(2) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Kp.) a 48. § (1) bekezdés l) pontján, a 124. § (5) bekezdésén, 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. 
 
Budapest, 2019. április 9. 
 
 

A Médiatanács nevében és megbízásából 
 
 
 
 
 
      Dr. Karas Monika 
    elnök  
      s.k. 
 
 
 
 
 
      Dr. Vass Ágnes 
          hitelesítő tag  
       s.k. 

 


