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 Tárgy:az MN/10129-5/2012. számú     
határozat saját hatáskörben történő 
felülvizsgálata 

. 
 

H  A  T  Á  R  O  Z  A  T  
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Hálózatos TV 
Zrt.-vel (1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/L., a továbbiakban: Médiaszolgáltató), 
szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban MN/10129-5/2012. számon, 2012. május 
14-én reklámidő-túllépés tárgyában meghozott határozatát (a továbbiakban: határozat) saját 
hatáskörben felülvizsgálta, és az alábbi határozatot (a továbbiakban: módosító határozat) 
hozta: 

A Hivatal a határozatot az alábbiak szerint 

módosítja: 
 
A határozat 1. oldal rendelkező részének jogorvoslatra vonatkozó negyedik bekezdésének 
második mondata törlésre kerül, 
 

helyébe az alábbi új bekezdés lép: 

„A Médiatanács másodfokú eljárásáért- amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke 
pénzben megállapítható- a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 
10.000-forintja után 400-Ft, de legalább 5000-Ft, legfeljebb 500.000-Ft összegű díj fizetendő. 
Ha a fellebbezési eljárás értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000-Ft. 

 

A díjat a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú 
pénzforgalmi számlájára kell megfizetni.” 

A határozat indokolási rész 3. oldal utolsó bekezdése törlésre kerül, 

 

helyébe az alábbi új 
bekezdés lép: 

 

„A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 5/2011. (X. 
6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási 
szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének 17. § (18), valamint  18. § (2) 
és (3) bekezdése határozza meg. A rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében a 
Médiaszolgáltató díjfizetési kötelezettségét a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. Az átutalási 
megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát 
kötelező feltüntetni.” 

A Hivatal a határozat indokolási rész 2. oldal kilencedik bekezdését az alábbi 

 

dőlt betűvel 
és aláhúzással jelölt résszel egészíti ki: 

A Hivatal a Médiaszolgáltató tevékenysége kapcsán az Mttv. 35. § (1) bekezdésének 
megsértését jelen határozat meghozataláig még nem állapította meg. Ennek ellenére a 
Hivatal a Médiaszolgáltató vonatkozó jogsértését a reklámidő-túllépések jelentős hosszára 
tekintettel nem értékelhette csekély súlyúként, a jogsértés súlyosságát egyben annak 
esetszáma és a túllépés időtartama alapozza meg. Ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése 
szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben.  
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A Hivatal a határozat indokolási rész 2. oldal utolsó bekezdése és a 3. oldal első bekezdése 

 
törlésre kerül 

Jelen módosító határozat a határozat rendelkező részének és indokolásának jelen 
módosításokkal nem érintett további részeit nem érinti. 
 
E módosító határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál 
(1055 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni, 
5000.-Ft, azaz ötezer forint fellebbezési díj megfizetése mellett.  
A díjat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint 
másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven 
napon belül bírálja el. 

 
 

A  m ó d o s í t ó  h a t á r o z a t  i n d o k o l á s a  
 
 
A Hivatal hivatalból lefolytatott eljárásában, 2012. május 14-én kelt, MN/10129-5/2012. 
számú határozatában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató által üzemetetett Hálózat 
/HTV/ állandó megnevezésű adó 2012. február 21-i és 22-i médiaszolgáltatása során 
megsértette 

 

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 35. § (1) bekezdésében foglalt előírást, s ezért a 
Médiaszolgáltatót 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírság megfizetésére kötelezte. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 114. § (1) és (2) bekezdése értelmében: 
 
„(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a 
felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése 
jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. A döntést közölni kell azzal, akivel a 
módosított vagy visszavont döntést közölték. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására - az Alkotmánybíróság határozata vagy 
ügyészi felhívás alapján indított eljárás kivételével - a hatóság csak egy ízben, és ha törvény 
eltérően nem rendelkezik, a döntés közlésétől számított egy éven belül jogosult. Ha a döntés 
bírósági felülvizsgálata van folyamatban, a hatóság az érdemi ellenkérelem előterjesztéséig 
vonhatja vissza a döntését.” 

 
A Hivatal a Ket. 97. § (3) bekezdés a) pontja szerinti saját hatáskörben hivatalból indított 
döntés-felülvizsgálati eljárása keretében, a Ket. 114. §-a alapján – tekintettel arra, hogy 
annak valamennyi törvényi feltétele fennállt – megállapította, hogy döntése módosítást 
igényel, tekintettel arra egyrészt, hogy a határozat a Ket. 72. § (1) bekezdés dg) pontjában 
foglaltaktól eltérően – nem megfelelően tartalmazta a fellebbezési eljárási díj mértékére és 
megfizetésének módjára vonatkozó tájékoztatást, valamint annak jogszabályi alapját. 
Másrészt, a Hivatal a jogkövetkezmény alkalmazására vonatkozó mérlegelése során 
ugyanazon körülményt, nevezetesen a jogsértés időtartamát a jogkövetkezmény 
megállapításához szükséges mérlegelési szempontok között kétszer értékelte, mely a 
kétszeres értékelés tilalmába ütközik. 
 
A határozat rendelkező részének és indokolásának jelen módosító határozatban foglalt, 
módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
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A fentiekben kifejtettek alapján a Hivatal a Ket. 97. § (3) bekezdésének a) pontjában írt 
hatósági jogkörében eljárva, figyelemmel a Ket. 114. § (1) bekezdésére, a rendelkező 
részben foglaltak szerint határozott. 
 
A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) alpontján és a 98. § (1) 
bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. 
§ (1) bekezdésén, a halasztó hatály és a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása 
a Ket. 101. § (1) és 102. § (1) bekezdésein, a másodfokú hatóság ügyintézési határideje az 
Mttv. 151. § (1) bekezdésén alapul.  
 
A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 5/2011. (X. 
6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási 
szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 
17. § (18), valamint a 18. § (2) és (3) bekezdése határozzák meg. 
A Rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében a Médiaszolgáltató díjfizetési kötelezettségét a 
Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú 
pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a 
kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. 
 
Budapest, 2012. június 5. 
 
 

     
Aranyosné dr. Börcs Janka, 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 
főigazgatója nevében és megbízásából 

 
 
 

dr. Pap Szilvia 
főosztályvezető 
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