A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Médiatanácsának
580/2020. (VI.16.) számú határozata
Ügyiratszám: MN/9058-8/2020.
Ügyintéző: személyes adat
Telefonszám: személyes adat
E-mail: személyes adat
Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történt
eltérések
Melléklet: a hatósági ellenőrzés
megállapításai

Határozat
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Hegyalja
Média Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Széchenyi István u. 5., a továbbiakban: Médiaszolgáltató)
szemben lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Szent
István Rádió – Tokaj állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tokaj 101,8 MHz) közösségi jellegű
médiaszolgáltatás 2020. március 16-22. közötti működése során megsértette a vállalt
műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettségét, amely jogsértés
következtében a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlésétől számítva
haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a
jövőbeni jogsértésektől.
A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács 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.
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.
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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.

Indokolás
A Médiatanács az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 100. § (1) bekezdése és az Mttv. 161. § (1) és 167. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés
keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Szent István Rádió – Tokaj állandó megnevezésű
helyi vételkörzetű (Tokaj 101,8 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatásának 2020. március 16-22.
között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. §
(12) bekezdésében foglalt rendelkezést.
A Médiatanács az Ákr. 104. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 182. § a), j) és l) pontjában foglalt
hatáskörében 2020. május 12-én hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított a
Médiaszolgáltatóval szemben, és az Ákr. 104. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 456/2020. (V.
12.) számú, MN/9058-4/2020. 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. § (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 14-én vette át, nyilatkozata 2020. május 22-én, e-mail
útján érkezett meg a Hatósághoz.
Nyilatkozatában nem vitatta a vélelmezett jogsértést. Előadta, hogy a koronavírus-járvány a
gazdasági szempontokon túl a műsorkészítés, munkaszervezés tekintetében is nehéz helyzetbe hozta
a médiaszolgáltatókat. Kifejtette, hogy a 2020. március 16-tól kihirdetett veszélyhelyzet következtében
éppen a vizsgált adáshéten kényszerült szerkesztőségének munkarendjét menet közben átalakítani: a
dolgozók beosztását úgy kellett megoldania, hogy egy esetleges fertőzés esetén is biztosított legyen a
médiaszolgáltatás, amely számos nehézséggel járt. A műsorkészítés megszokott rendje is hirtelen
megváltozott, korábban egyeztetett riportok, beszélgetések egyik napról a másikra kiestek a
járványhelyzet miatt. Az egyházi korlátozások (nyilvános szentmisék, szertartások megszűnése)
következtében médiaszolgáltatásában több liturgikus alkalmat közvetített egy nap, hogy a hallgatói
igényét ebben az időszakban is ki tudja elégíteni. E törekvéssel együtt ebben az időszakban is
rendkívül nagy figyelmet kapott a veszélyhelyzetről szóló pontos, hivatalos tájékoztatás továbbítása.
Álláspontja szerint a fentiekben részletezett rendkívüli helyzet és az általa megkövetelt folyamatos,
adás közbeni gyors átszervezés következtében tért el médiaszolgáltatása egyes esetekben, minimális
mértékben a hatósági szerződésben foglaltaktól.
Nyilatkozata végén hivatkozott a Hatóság által a veszélyhelyzet miatt az aktuális, közcélú
tájékoztatás érdekében tett engedményekre, továbbá arra, hogy az előre nem várt rendkívüli helyzet
ellenére minimális eltérések kerültek megállapításra. Kérte az általa előadottak figyelembevételét,
egyúttal ígéretet tett a szerződéses vállalások jövöbeni maradéktalan teljesítésére.
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A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét
rögzítő vizsgálati jelentés, valamint a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást
állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte:
A Tokaj 101,8 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács
313/2018. (IV. 10.) számú határozata alapján, 2018. április 20-án jött létre hatósági szerződés (a
továbbiakban: Hatósági Szerződés) rádiós médiaszolgáltatás közösségi jellegű folytatására. A
Médiaszolgáltató (mint hálózatos médiaszolgáltató) e jogosultsága – többször változtatott hálózatos
működési struktúrát követően – jelenleg hálózatba kapcsolódik a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány
(mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató) Miskolc 95,1 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz + Encs
95,4 MHz + Gyöngyös 102,2 MHz + Eger 91,8 MHz + Hatvan 94,0 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságával, valamint a Kisújszállás 103,2 MHz + Törökszentmiklós 96,4 MHz médiaszolgáltatási
jogosultságával.
A Médiaszolgáltató által vállalt, a fentiekben részletezett módosításokkal egységes szerkezetben
szereplő Hatósági Szerződés 6.1.-6.13. pontjaiban foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak:
6.1. A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra
6.2. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Szent István Rádió – Tokaj
6.3. A médiaszolgáltatás jellege: az Mttv. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közösségi rádiós
médiaszolgáltatás, azaz műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv.
83. §-ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok kerülnek közzzétételre.
6.4. A médiaszolgáltatás sajátos arculata:
A különböző napszakokban jelentkező műsorszámok más-más jelleget öltenek. Délelőtt világi és
egyházi közéleti témákkal, délután ismeretterjesztő és kulturális műsorszámokkal, az esti órákban
komolyabb elmélyedésre inspiráló összeállításokkal jelentkezünk, előtérbe helyezve a vételkörzetben
élő emberek igényeit. A műsorszámok hangvételére a kiegyensúlyozottság, a közvetlen, de
tisztelettudó megszólalás a jellemző.
6.5. A médiaszolgáltatás központi elemei:
Műsorsáv

Központi elem

Reggeli műsorsáv (06.30 – 09.30)

ismeretterjesztő, szolgáltató műsorszámok

Napközbeni műsorsáv (09.30 – 18.00)

ismeretterjesztő, kulturális és szolgáltató
műsorszámok világi és egyházi témában

Esti/éjszakai műsorsáv (18.00 – 06.30)

irodalmi, zenei közösségek életét bemutató
műsorszámok

Műsorsáv

Központi elem

3
1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Telefon: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu

6.6. Az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális mértéke a teljes műsoridőben:
Műsorszám, műsorelem

havi

heti

napi

Az Mttv. 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló
műsorszámok, műsorelemek

83%

83%

81%

Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő
műsorszámok, műsorelemek

0,2%

0,2%

0,2%

Hírműsorszámok

6,5%

6,5%

6,5%

A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára
szánt napi minimális műsoridő

-

-

0%

Szöveg

60%

60%

60%

havi

heti

napi

Ismétlések

31%

31%

32%

Zenei művek

40%

40%

40%

6.7. Az egyes műsorterv egységek maximális mértéke a teljes műsoridőben:
Műsorszám, műsorelem

6.8. A magyar zenei művek minimális aránya a zenei művek közzétételére szánt heti/napi teljes
műsoridőben:
Műsorszám, műsorelem

heti

Magyar zenei művek

51%

napi
51%

6.9. Az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális mértéke az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00)
műsoridőben:
Műsorszám, műsorelem

havi

heti

napi

83%

83%

81%

Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő
műsorszámok

0,27%

0,27%

0,27%

Hírműsorszámok

8,7%

8,7%

8,7%

-

-

0%

60%

60%

60%

Az Mttv. 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló
műsorszámok

A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára
szánt napi minimális műsoridő
Szöveg
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6.10. Az egyes műsorterv egységek maximális mértéke az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00)
műsoridőben:
Műsorszám, műsorelem

havi

heti

napi

Ismétlések

21%

21%

23%

Zenei művek

40%

40%

40%

6.12. A Médiaszolgáltató kötelezettséget vállal ara, hogy az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00)
napi műsoridőben naponta minden órában, azaz legalább 18 (tizennyolc) alkalommal, legalább 3
(három) perc egybefüggő hírműsorszámot szolgáltat, amely mellett az éjszakai órák (23.00-05.00)
nélküli napi műsoridőben további 21 (huszonegy) perc hírműsorszámot szolgáltat oly módon, hogy
egy hírműsorszám időtartama legalább 3 (három) perc egybefüggően.
6.13. A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek
közzétételére szánt heti műsoridő legalább 50%-át magyar zenei művek bemutatására fordítani. Az
Mttv. 21. § (2) bekezdsée alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok éves átlagában legalább
25%-át 5 (öt) évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek vagy 5 (öt) évnél nem régebben
készült hangfelvételnek kell alkotnia.
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A teljesítések alakulása a teljes műsoridőben:
időtartam/arány
(óra/perc/%)

2020. 03. 16.

2020. 03. 17.

2020. 03. 18.

2020. 03. 19.

2020. 03. 20.

2020. 03. 21.

2020. 03. 22.

össz.

vállalás
napi

vállalás
heti

műsoridő (óra)

24

24

24

24

24

24

24

168

-

-

szöveg időtartama
(perc)

1084

1061

1067

1045

1077

970

1071

7375

60%

60%

szöveg aránya (%)

75,2

73,6

74

72,5

74,7

67,3

74,3

73,1

-

-

zenei művek
időtartama (perc)

356

379

373

395

363

470

369

2705

40%

40%

zenei művek
aránya (%)

24,7

26,3

25,9

27,4

25,2

32,6

25,6

26,8

-

-

magyar zenei
művek időtartama
(perc)

243

257

231

267

298

204

247

1747

51%

51%

magyar zenei
művek aránya (%)

68

68

62

67,5

82,3

43,4

67

64,5

-

-
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időtartam/arány
(óra/perc/%)

2020. 03. 16.

2020. 03. 17.

2020. 03. 18.

2020. 03. 19.

2020. 03. 20.

2020. 03. 21.

2020. 03. 22.

össz.

vállalás
napi

vállalás
heti

321

358

476

412

345

369

343

2624

0,2%

0,2%

22,2

24,8

33

28,6

23,9

25,6

23,8

26

-

-

hírműsorszámok
időtartama (perc)

162

192

190

179

181

139

164

1207

6,5%

6,5%

hírműsorszámok
aránya (%)

11,2

13,3

13,1

12,4

12,5

9,6

11,3

11,9

-

-

1318

1286

1300

1232

1303

1324

1289

9052

81%

83%

91,5

89,3

90,2

85,5

90,4

91,9

89,5

89,8

-

-

180

298

390

267

232

416

557

2340

32%

31%

helyi közélettel
foglalkozó, a helyi
mindennapi életet
segítő
műsorszámok,
műsorelemek
időtartama (perc)
helyi közélettel
foglalkozó, a helyi
mindennapi életet
segítő
műsorszámok,
műsorelemek
aránya (%)

közszolgálati
célokat szolgáló
műsoszámok,
műsorelemek
időtartama (perc)r
közszolgálati
célokat szolgáló
műsoszámok,
műsorelemek
aránya (%)
Ismétlések
időtartama (perc)
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A teljesítések alakulása az éjszakai órák (23:00-05:00 óra) nélküli műsoridőben:
időtartam/arány
(óra/perc/%)

2020. 03. 16.

2020. 03. 17.

2020. 03. 18.

2020. 03. 19.

2020. 03. 20.

2020. 03. 21.

2020. 03. 22.

össz.

vállalás
napi

vállalás
heti

műsoridő (óra)

18

18

18

18

18

18

18

126

-

-

szöveg időtartama
(perc)

816

814

825

810

836

748

837

5686

szöveg aránya (%)

75,5

75,3

76,3

75

77,4

69,2

77,5

75,2

60%

60%

276

254

288

303

198

282

292

1893

-

-

25,5

23,5

26,6

28

18,3

26,1

27

25

0,27%

0,27%

hírműsorszámok
időtartama (perc)

137

127

128

123

120

81

118

834

-

-

hírműsorszámok
aránya (%)

12,6

11,7

11,8

11,3

11,1

7,5

10,9

11

8,7%

8,7%

hírműsorszámok
darabszáma

19

18

19

19

17

15

18

-

18

-

helyi közélettel
foglalkozó, a helyi
mindennapi életet
segítő
műsorszámok,
műsorelemek
időtartama (perc)
helyi közélettel
foglalkozó, a helyi
mindennapi életet
segítő
műsorszámok,
műsorelemek
aránya (%)
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időtartam/arány
(óra/perc/%)

2020. 03. 16.

2020. 03. 17.

2020. 03. 18.

2020. 03. 19.

2020. 03. 20.

2020. 03. 21.

2020. 03. 22.

össz.

vállalás
napi

vállalás
heti

977

963

991

962

980

993

968

6834

-

-

90,4

89,1

91,7

89

90,7

91,9

89,6

90,3

81%

83%

Ismétlések
időtartama (perc)

128

132

237

152

72

263

345

1329

-

-

ismétlések aránya
(%)

11,8

12,2

21,9

14

6,6

24,3

31,9

17,5

23%

21%

közszolgálati
célokat szolgáló
műsoszámok,
műsorelemek
időtartama (perc)r
közszolgálati
célokat szolgáló
műsoszámok,
műsorelemek
aránya (%)
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Az Mttv. 63. § (12) értelmében „A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek
megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton,
berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás
közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó
tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a
jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget.”
A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy
1. műsorát a vizsgált adáshéten a Hatósági Szerződés 6.2. pontja szerinti állandó megnevezés
(Szent István Rádió – Tokaj) helyett a „Szent István Rádió” megnevezés használatával tette közzé;
2. a vizsgált adáshét egy napján elmulasztotta a magyar zenei művek – zenei művek közzétételére
szánt teljes műsoridőhöz viszonyított – aránya körében irányadó vállalásának (minimum napi 51%)
teljesítését, mivel a magyar zenei művek aránya 2020. március 21-én 43,4%-ot ért el;
3. a vizsgált adáshét két napján túllépte az ismétlések maximális arányára vonatkozó szerződéses
vállalásait (a teljes műsoridő maximum napi 32%-a, illetve az éjszakai órák nélküli műsoridőben
maximum napi 23%), mivel az ismétlések aránya 2020. március 22-én a teljes műsoridő 38,6%-át érte
el, az éjszakai órák nélküli műsoridőhöz viszonyítva pedig március 21-én 24,3%, 22-én 31,9% volt;
4. a vizsgált adáshét egy napján elmulasztott eleget tenni a hírműsorszámok éjszakai órák nélküli
műsoridőhöz viszonyított napi arányára (minimum 8,7%) vonatkozó szerződéses vállalásának,
ugyanis e műsorszámok aránya 2020. március 21-én 7,5%-ot ért el;
5. A Hatósági Szerződés 6.12. pontjában foglalt vállalás, miszerint az éjszakai órák nélküli (05.0023.00) napi műsoridőben naponta minden órában, azaz legalább 18 (tizennyolc) alkalommal, legalább
3 (három) perc egybefüggő hírműsorszámot szolgáltat, amely mellett az éjszakai órák (23.00-05.00)
nélküli napi műsoridőben további 21 (huszonegy) perc hírműsorszámot szolgáltat oly módon, hogy
egy hírműsorszám időtartama legalább 3 (három) perc egybefüggően, a vizsgált adáshét két napján
nem teljesült, figyelemmel arra, hogy 2020. március 20-án a hírműsorszámok száma az éjszakai órák
nélküli műsoridőben 17, március 21-én pedig 15 volt.
A jogsértést alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely
melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat
indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját.
A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének
meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe.
A közösségi jellegű 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 jellegű
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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 médiaszolgáltatót a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól.
A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi jellegű médiaszolgáltatási
tevékenységet végző médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági
határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti
ellenőrzése, az alábbi rendelkezések 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 az Ákr. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e
törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít.”
Az Mttv. 185. § (2) bekezdése értelmében:
„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 az alábbi esetekben állapította meg a
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglaltak megsértését:
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Határozat száma

Jogsértés

Jogsértés ideje

Jogkövetkezmény
(fajtája, mértéke)

1339/2011. (X. 5.)

Mttv. 63. § (12)

2011. május 2-8.

bírság, 50.000,- Ft

1460/2012. (VII. 25.)

Mttv. 63. § (12)

2012. április 9-15.

Mttv. 186. § (1)
szerinti felhívás

173/2015. (II. 24.)

Mttv. 63. § (12)

2014. október 1-7.

bírság, 50.000,- Ft

Jelen ügyben az Mttv. 187. § (4) bekezdése szerinti ismételtség esete nem áll fenn, mivel a
Médiaszolgáltató a végleges hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon
tárgykörben háromszázhatvanöt napon belül nem, csak azt (közel hat évvel) megelőzően követte el.
A Médiatanács jelen jogsértést csekély súlyúnak minősítette, tekintettel arra, hogy a Hatósági
Szerződésben foglalt vállalások a vizsgált adáshét egy-egy napján kismértékben kerültek
alulteljesítésre, továbbá figyelembe vette a Médiaszolgáltató nyilatkozatában előadottakat is.
A fentiekre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 182. § a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében az
Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett
döntött a rendelkező részben foglaltak szerint, 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 (5) bekezdései, a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) és a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Pp.) és az E-ügyintézési tv. rendelkezései irányadóak.
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 16.
A Médiatanács nevében
Dr. Karas Monika
elnök
Kapják:

1. személyes adat
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