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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 

565/2020. (VI. 9.) számú határozata 

Ügyiratszám: MN/8673-8/2020. 

Ügyintéző: személyes adat 

Telefonszám: személyes adat 

E-mail: személyes adat 

Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra 

vonatkozó törvényi előírás érvényesülése 

Határozat 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47., továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben hivatalból megindított közigazgatási hatósági eljárásban megállapította, 

hogy a Médiaszolgáltató 2020. február 15-én a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi 

rendelkezést nem sértette meg. 

A véglegessé vált döntés ellen annak közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi 

Törvényszékhez (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 a 

közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, az azonnali jogvédelem a 

Bíróságtól kérhető. Tárgyalás tartása a Bíróságtól kérhető.  A keresetet a Bíróság harminc napon belül 

bírálja el. 

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 egyszerűsített 

perben, a tárgyaláson kívüli elbírálás szabályai szerint jár el. 
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Indokolás 

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.) 161. § (1) és 167. § (1) bekezdése alapján hatósági 

ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta az Izsák Város Tájékoztatási és Kulturális Szolgáltató 

Központ által üzemeltetett Izsáki Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi 

jellegű audiovizuális médiaszolgáltatás 2020. február 15-én 00:00 órától 24:00 között sugárzott 

műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 64. § (1) bekezdésében 

foglalt rendelkezést, az alábbi megállapítások következtében. 

A vizsgált időszakban az Izsák Város Tájékoztatási és Kulturális Szolgáltató Központ által 

üzemeltetett Izsáki Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban közzétett képújság 

időtartama alatt 00:00 órától 12:03:54 óráig a Médiaszolgáltató Petőfi Rádió állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásának aktuális műsora volt hallható. 

Az átvett műsor időtartama 12 óra 3 perc 54 másodpercet tett ki az alábbiak szerint. 

A közzététel kezdési időpontja Tartalom 

0:00:05 Hírek a Petőfi Rádióban 

0:03:18 Péczeli Dóri bemondja a pontos időt: tíz múlt három perccel 

0:10:49 
Egy újabb magyar sláger! Az ország minden pontján. Petőfi 

Rádió, a Te slágered! - rádiószignál 

6:00:11 Hírek a Petőfi Rádióban 

6:02:52 Sporthíreket Varga Pétertől hallják 

6:03:59 Időjárás-jelentés 

7:59:40 Hírek a Petőfi Rádióban 

8:02:26 Sporthíreket Varga Pétertől hallják 

8:03:50 Időjárás-jelentés 

8:59:30 Reklám 

9:00:12 Hírek a Petőfi Rádióban 

9:03:06 Sporthíreket Varga Pétertől hallják 

9:04:28 Időjárás-jelentés 

10:00:01 Hírek a Petőfi Rádióban 
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A közzététel kezdési időpontja Tartalom 

10:02:37 Sporthíreket Varga Pétertől hallják 

10:03:53 Időjárás-jelentés 

12:00:03 Hírek a Petőfi Rádióban 

12:03:35 Időjárás-jelentés (vége 12:03:54 órakor) 

A Médiatanács az Ákr. 104. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 182. § k) pontjában foglalt 

hatáskörében 20120. április 28-án hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított a 

Médiaszolgáltatóval szemben, és az Ákr. 104. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 403/2020. (IV. 

28.) számú, MN/8673-4/2020. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette a 

Médiaszolgáltatót az eljárás megindításáról, továbbá a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint 

az Ákr. 5. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és az Ákr. 33. §-a szerinti 

iratbetekintési lehetőségéről. Kötelezte továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől 

számított 10 napon belül terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése szerint a Médiatanács a hatósági ügyekben az Mttv.-ben foglalt 

eltérésekkel és kiegészítésekkel az Ákr. szerint jár el. 

A Médiaszolgáltató a Végzést 2020. május 4-én vette át, nyilatkozata 2020. május 18-án érkezett 

meg a Hatósághoz. Ebben előadta, hogy a Végzés átvételéig nem volt tudomása műsorának Izsáki 

Televízió általi átvételéről, a Médiaszolgáltató és közte sem szerződéses kapcsolat, sem polgári jogi 

együttműködés nem jött létre. Erre tekintettel – álláspontja szerint – terhére mulasztás nem állapítható 

meg, ezért kérte a vele szemben megindított hatósági eljárás megszüntetését. 

A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés és a 

Médiaszolgáltató, illetve az Izsák Város Tájékoztatási és Kulturális Szolgáltató Központ 

nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: 

Figyelemmel arra, hogy a Médiaszolgáltató nyilatkozata szerint nem volt tudomása a műsorának 

átvételéről, a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg az Mttv. 64. § 

(1) bekezdésében foglalt, a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó rendelkezést. 

A műsorátvétel okán az Izsák Város Tájékoztatási és Kulturális Szolgáltató Központtal szemben 

MN/7913/2020. ügyiratszámon indított közigazgatási hatósági eljárásban a Médiatanács a 

Médiaszolgáltató fenti táblázatban részletezettek szerint sugárzott műsorával összefüggésben, 

564/2020. (VI. 9.) számú határozatában megállapította az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezés megsértését, amely miatt az Izsák Város Tájékoztatási és Kulturális Szolgáltató 

Központot 50.000,- Ft összegű bírsággal sújtotta, egyúttal megtiltotta a jogsértő magatartás 

tanúsítását. 

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 (5) 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 E-

ügyintézési tv. rendelkezései irányadóak.  
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A keresetlevél benyújtásának szabályait a Kp. 12. § (1) bekezdése és a 13. § (3) bekezdés aa) 

pontja, a 28.§-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. §-a, a 48. § (1) bekezdésének l) pontja, a Pp. 605. § (1) 

és 608. § (1) bekezdései és az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése, az azonnali jogvédelemre 

vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 50. §-a, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló 

tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése tartalmazzák. 

Budapest, 2020. június 9. 

 A Médiatanács nevében 

Dr. Karas Monika 

elnök 

Kapják: 

1.  személyes adat 


