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megszüntetése 
 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

 
1031/2019. (IX. 3.) számú 

 
VÉGZÉSE 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest, Reviczky utca 5., a 
továbbiakban: Médiatanács) a Dunakanyar Rádió Kft. médiaszolgáltatóval (székhelye: 1036 
Budapest, Pacsirtamező utca 41-43.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben 
Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az adatváltozás 
bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének felügyelete tárgyában a 929/2019. (VII. 
23.) 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 2016. június 2. napján kötött hatósági szerződést a Médiaszolgáltatóval a Vác 
94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára. 
 
A Médiaszolgáltató és a Médiatanács között létrejött hatósági szerződés (a továbbiakban: 
Hatósági Szerződés) 4.3. pontja szerint: 
 
„4.3. A Médiaszolgáltató köteles a változás megtörténtének dátumától számított 5 (öt) napon 
belül a Médiatanácsnak bejelenteni, ha a Médiaszolgáltató tulajdonosi szerkezetében vagy a 
Hatósági Szerződésében szereplő adataiban változás következik be. A Médiaszolgáltató 
köteles az adataiban beállt változásra vonatkozó valamennyi dokumentumot a Médiatanácsnak 
beküldeni, és a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változás esetén egyben nyilatkozni, 
hogy a változás következtében a Médiaszolgáltató az Mttv.-ben meghatározott korlátozó 
rendelkezéseket nem sérti. A bejelentésre szabott határidőt adatváltozás esetén a 
Médiaszolgáltató legfőbb szerve által a változásról hozott döntéstől, illetve a változást elrendelő 
bírósági, hatósági határozat kézbesítésétől, a tulajdoni viszonyokban bekövetkezett változás 
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esetén a tagváltozás napjától, vagy a Médiaszolgáltató tudomására jutásától kell számítani. A 
bejelentési határidő számításakor a legkorábbi időpontot kell figyelembe venni.” 
 
A Médiatanács észlelte, hogy a Médiaszolgáltató tulajdonosi szerkezete az Igazságügyi 
Minisztérium Céginformációs Szolgálatának hiteles adatai szerint 2019. április 25. napján 
megváltozott, azonban a változás bejelentését elmulasztotta a Médiaszolgáltató. 
 
A céginformációs adatok szerint Vátáh Sándor és Beham Sabine tulajdonosok törlésre 
kerültek, és a Background Invest Zrt., valamint a Trimedio Invest Zrt. társaságok maradtak a 
Médiaszolgáltató közvetlen tulajdonosai. 
 
A fentiekre tekintettel a Médiatanács PJ/15729-1/2019. számú levelében 2019. június 5. 
napján felhívta a Médiaszolgáltatót, hogy amennyiben a céges adataiban valóban változás 
történt, a Hatósági Szerződésének 4.3. pontjában foglaltak szerint tegyen eleget a bejelentési 
kötelezettségének.  
 
A Médiaszolgáltató a PJ/15729-1/2019. számú levelet 2019. június 7-én átvette, azonban a 
cégadataiban bekövetkezett változásokat továbbra sem jelentette be a Médiatanács felé. 
 
A Médiatanács a fent írtak miatt 929/2019. (VII. 23.) számú végzésével 2019. július 23. napján 
PJ/15729-1/2019. ügyiratszámon hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltató Dunakanyar 
Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásával szemben a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (14)-
(15) bekezdésben, valamint a Hatósági Szerződésének 4.3. pontjában foglalt adatváltozás 
bejelentésére vonatkozó kötelezettség vélelmezett megsértése miatt. 
 
A Médiatanács az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 929/2019. (VII. 23.) számú, 
PJ/15729-1/2019. iktatószámú végzésében értesítette a Médiaszolgáltatót az eljárás 
megindításáról, tájékoztatta az Ákr. 5. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi 
jogosultságáról, valamint az Ákr. 33. §-a szerinti iratbetekintés lehetőségéről. 
 
A Médiaszolgáltató a Médiatanács 929/2019. (VII. 23.) számú végzését 2019. július 29. napján 
kézhez vette. 
 
A Médiaszolgáltató időközben az éves beszámoló kapcsán bejelentette, hogy a tulajdonosi 
szerkezete 2019. április 25. napján megváltozott, továbbá újra beküldte az ezt igazoló 
dokumentumokat, amely beadvány 2019. augusztus 1. napján érkezett a Médiatanácshoz. 
 
A Médiatanács megvizsgálta a bejelentésben foglaltakat.  
 
A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződésének 4.3. 
pontjára tekintettel a cég adataiban bekövetkezett változásokat a változásbejegyző végzés 
másolatának (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), valamint a társasági szerződés 
csatolásával igazolta. 
 
A Médiaszolgáltató nyilatkozott arról, hogy a változás következtében a Médiaszolgáltató az 
Mttv. 43. §-a és 71. §-a szerinti korlátozó rendelkezéseket nem sérti. 
 
A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződésének 4.3. 
pontjában foglaltak szerint eleget tett a bejelentési kötelezettségének.  
 
A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Mttv. 63. § (14)-(15) 
bekezdésben, valamint a Hatósági Szerződésének 4.3. pontjában foglalt adatváltozás 
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bejelentésére vonatkozó 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. szeptember 3. 
      
 

A Médiatanács nevében és megbízásából 
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