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Ügyiratszám: MC/1369-8/2013. 
Tárgy: Mészáros Attila Egyéni vállalkozó 
fellebbezésének elbírálása 

 
 

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 
MÉDIATANÁCSÁNAK 

 
 

945/2013. (VI. 5.) számú 
 
 

HATÁROZATA 
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Mészáros Attila 
egyéni vállalkozó médiaszolgáltató (3718 Megyaszó, Rózsa út 33., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) által a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) 2013. március 26-án 
kelt, BJ/1369-2/2013. számú határozata (a továbbiakban: elsőfokú határozat) ellen benyújtott fellebbezését 
elutasítja, 
 
és az elsőfokú határozatot 
 

helybenhagyja. 
 
 
E másodfokú határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, a közléssel jogerőssé válik. 
Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, az elsőfokú döntést hozó hatóságnál előterjesztett 
keresetlevéllel lehet kezdeményezni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó 
hatálya, a keresetlevélben a keresettel támadott döntés végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. 
A keresetet a bíróság tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. 
 

Indokolás 
 

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Médiaszolgáltatónak a Megy-a-szó állandó megnevezésű lineáris 
médiaszolgáltatásával (a továbbiakban: Médiaszolgáltatás) összefüggésben tartozása áll fenn a hatósággal 
szemben, ezért a 2012. november 16-án kelt, PO/5741-12/2012. számú fizetési felszólításában (a 
továbbiakban: fizetési felszólítás) felhívta a Médiaszolgáltatót, hogy 126.253 Ft összegű médiaszolgáltatási 
díjtartozását fizesse meg. Tekintettel arra, hogy a fizetési felszólításban megjelölt határidő eredménytelenül 
telt el, és a Médiaszolgáltató tartozását nem vitatta, az elsőfokú hatóság 2013. január 15. napján kelt, 
BJ/1369-1/2013. számú végzésében a Médiaszolgáltatás nyilvántartásból való törlésére irányuló hatósági 
eljárást indított, egyúttal – a jogkövető magatartás elősegítése és a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási 
jogosultságának fennmaradása érdekében – felhívta a Médiaszolgáltatót, hogy a 2012. december 31. 
napjáig fennálló 126.253 Ft összegű díjtartozását és 19.416 Ft késedelmi pótlékot a végzés kézhezvételének 
napjától számított 8 napon belül fizesse meg. 
 
A Médiaszolgáltató a végzést 2013. január 21-én átvette, azonban fizetési kötelezettségének a megadott 
határidőig nem tett eleget, ezért az elsőfokú hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § (7) bekezdés c) pontja alapján – az elsőfokú 
határozat közlése napjával, 2013. március 28-án –törölte hatósági nyilvántartásából a Médiaszolgáltató 
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Médiaszolgáltatását, egyúttal felszólította, hogy a 2012. december 31. napjáig fennálló, 145.669 Ft összegű 
tartozását az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg.  
 
 
A Médiaszolgáltató az elsőfokú határozat ellen – a fellebbezés benyújtására vonatkozó törvényes határidőn 
belül – fellebbezést terjesztett elő. 
 
A Médiaszolgáltató fellebbezésében tartozását elismerte, és előadta, hogy szándékában áll azt rendezni. 
Egyúttal azzal a kéréssel fordult a Médiatanácshoz, hogy engedélyezze tartozásának öt havi részletben 
történő megfizetését. 
 
A másodfokú hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 104. § (3) bekezdésének megfelelően az eljárás során az elsőfokú 
eljárást és határozatot, valamint a fellebbezésben foglaltakat megvizsgálva megállapította, hogy az elsőfokú 
hatóság megállapításai helytállóak, döntése és eljárása jogszerű, a fellebbezés megalapozatlan az alábbiak 
miatt. 
 
Az Mttv. 44. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartásba vétel útján lineáris médiaszolgáltatásra jogosult a 
Hivatal által meghatározott mértékű médiaszolgáltatási díjat fizet. Az Mttv. 44. § (2) bekezdése alapján a 
médiaszolgáltató a jogosultság ellenében a médiaszolgáltatási díjat negyedévenként előre köteles fizetni.  
 
A Médiaszolgáltató a hatóság követelésének jogalapját, a tartozás jogcímeit, illetve összegét nem vitatta, 
fizetési kötelezettségének azonban azóta sem tett maradéktalanul eleget annak ellenére, hogy a mulasztás 
jogkövetkezményére az elsőfokú hatóság több alkalommal is felhívta a figyelmét. A Médiaszolgáltató a 2012. 
novemberi fizetési felszólítást követően, illetve az elsőfokú eljárás során sem reagált a hatóság részéről 
küldött iratokra. 
 
Bevett gyakorlat, hogy a médiahatóság fizetési kedvezményként részletfizetést nyújt azon médiaszolgáltatók 
részére, amelyeknek pénzügyi nehézségeik, likviditási problémáik vannak. A hatóság a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően – a Ket. 74. § (2) bekezdése szerint – pénzfizetési kötelezettség teljesítésére 
halasztást vagy részletekben történő teljesítést engedélyezhet, amennyiben a kötelezett a teljesítési határidő 
lejárta előtt benyújtott kérelmében igazolja, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való 
teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. A Ket. hivatkozott rendelkezése alapján fizetési 
haladék a nyilvántartásból való törlését követően, vagyis a fizetési határidő lejárta után már nem adható, 
ezért a másodfokú hatóság a Médiaszolgáltató öt havi részletfizetésre irányuló kérelmét elutasítja. 
Megállapítható ugyanis, hogy az elsőfokú hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a Médiaszolgáltató 
nyilatkozatának vagy bármilyen egyéb kérelmének hiányában jogszerű döntést hozott, amikor a 
Médiaszolgáltatás nyilvántartásból való törlése mellett a fennálló tartozásának 8 napon belül történő 
megfizetésére kötelezte a Médiaszolgáltatót. 
 
Az Mttv. 44. § (4) bekezdése szerint a díjfizetés késedelme a törvény súlyos megsértésének minősül. A 
díjfizetési kötelezettség megszegése esetére az Mttv. 42. § (7) bekezdésének c) pontja akként rendelkezik, 
hogy a Hivatal törli a nyilvántartásból a lineáris médiaszolgáltatást, ha a médiaszolgáltató díjtartozását a 
Hivatal írásbeli felszólítását követően harminc napon belül nem teljesítette. Tekintettel arra, hogy a 
Médiaszolgáltató 2013. január 21-én kézbesített fizetési eljárást megindító végzésében foglalt 
kötelezettségének a megadott határidőig nem tett eleget, az Mttv. 42. § (7) bekezdés c) pontjában foglalt 
feltétel megvalósult, ezért az elsőfokú hatóság jogszerűen járt el, mikor nyilvántartásából törölte a 
Médiaszolgáltató Médiaszolgáltatását.  
 
A fentebb kifejtettek alapján a másodfokú hatóság az Mttv. 165. § (1) bekezdése, valamint a Ket. 105. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatósági jogkörében eljárva, a már hivatkozott jogszabályi rendelkezések 
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, és a Médiaszolgáltató fellebbezésének elutasítása 
mellett az elsőfokú határozatot helybenhagyta. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
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A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) alpontján, a jogorvoslat előterjesztésére 
vonatkozó tájékoztatás az Mttv. 165. § (3)-(4) bekezdésein, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló 
tájékoztatás pedig polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseken alapul. 
 
Budapest, 2013. június 5. 
 
 

a Médiatanács 
nevében 

 
 

dr. Kollarik Tamás s.k. 
az ülést vezető soros elnök 

 
 

dr. Vass Ágnes s.k. 
hitelesítő tag 

 
 
 
Kapják:  

• Mészáros Attila (3718 Megyaszó, Rózsa út 33.) 
• Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Médiaszolgáltatási Főosztály (1015 Budapest, Ostrom 

u. 23-25.) 
• Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Pénzügyi és Számviteli Főosztály (1133 Budapest, 

Visegrádi u. 106.) 
• Irattár 

 
 
 
 
A kiadmány hiteles: 
 
 
 
 
 

Sarlós Péterné 
főosztályvezető-helyettes 
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HATÁROZATA





A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Mészáros Attila egyéni vállalkozó médiaszolgáltató (3718 Megyaszó, Rózsa út 33., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) által a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) 2013. március 26-án kelt, BJ/1369-2/2013. számú határozata (a továbbiakban: elsőfokú határozat) ellen benyújtott fellebbezését elutasítja,



és az elsőfokú határozatot



helybenhagyja.





E másodfokú határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, a közléssel jogerőssé válik.

Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, az elsőfokú döntést hozó hatóságnál előterjesztett keresetlevéllel lehet kezdeményezni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a keresetlevélben a keresettel támadott döntés végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető.



Indokolás



Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Médiaszolgáltatónak a Megy-a-szó állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásával (a továbbiakban: Médiaszolgáltatás) összefüggésben tartozása áll fenn a hatósággal szemben, ezért a 2012. november 16-án kelt, PO/5741-12/2012. számú fizetési felszólításában (a továbbiakban: fizetési felszólítás) felhívta a Médiaszolgáltatót, hogy 126.253 Ft összegű médiaszolgáltatási díjtartozását fizesse meg. Tekintettel arra, hogy a fizetési felszólításban megjelölt határidő eredménytelenül telt el, és a Médiaszolgáltató tartozását nem vitatta, az elsőfokú hatóság 2013. január 15. napján kelt, BJ/1369-1/2013. számú végzésében a Médiaszolgáltatás nyilvántartásból való törlésére irányuló hatósági eljárást indított, egyúttal – a jogkövető magatartás elősegítése és a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultságának fennmaradása érdekében – felhívta a Médiaszolgáltatót, hogy a 2012. december 31. napjáig fennálló 126.253 Ft összegű díjtartozását és 19.416 Ft késedelmi pótlékot a végzés kézhezvételének napjától számított 8 napon belül fizesse meg.



A Médiaszolgáltató a végzést 2013. január 21-én átvette, azonban fizetési kötelezettségének a megadott határidőig nem tett eleget, ezért az elsőfokú hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § (7) bekezdés c) pontja alapján – az elsőfokú határozat közlése napjával, 2013. március 28-án –törölte hatósági nyilvántartásából a Médiaszolgáltató Médiaszolgáltatását, egyúttal felszólította, hogy a 2012. december 31. napjáig fennálló, 145.669 Ft összegű tartozását az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg. 





A Médiaszolgáltató az elsőfokú határozat ellen – a fellebbezés benyújtására vonatkozó törvényes határidőn belül – fellebbezést terjesztett elő.



A Médiaszolgáltató fellebbezésében tartozását elismerte, és előadta, hogy szándékában áll azt rendezni. Egyúttal azzal a kéréssel fordult a Médiatanácshoz, hogy engedélyezze tartozásának öt havi részletben történő megfizetését.



A másodfokú hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 104. § (3) bekezdésének megfelelően az eljárás során az elsőfokú eljárást és határozatot, valamint a fellebbezésben foglaltakat megvizsgálva megállapította, hogy az elsőfokú hatóság megállapításai helytállóak, döntése és eljárása jogszerű, a fellebbezés megalapozatlan az alábbiak miatt.



Az Mttv. 44. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartásba vétel útján lineáris médiaszolgáltatásra jogosult a Hivatal által meghatározott mértékű médiaszolgáltatási díjat fizet. Az Mttv. 44. § (2) bekezdése alapján a médiaszolgáltató a jogosultság ellenében a médiaszolgáltatási díjat negyedévenként előre köteles fizetni. 



A Médiaszolgáltató a hatóság követelésének jogalapját, a tartozás jogcímeit, illetve összegét nem vitatta, fizetési kötelezettségének azonban azóta sem tett maradéktalanul eleget annak ellenére, hogy a mulasztás jogkövetkezményére az elsőfokú hatóság több alkalommal is felhívta a figyelmét. A Médiaszolgáltató a 2012. novemberi fizetési felszólítást követően, illetve az elsőfokú eljárás során sem reagált a hatóság részéről küldött iratokra.



Bevett gyakorlat, hogy a médiahatóság fizetési kedvezményként részletfizetést nyújt azon médiaszolgáltatók részére, amelyeknek pénzügyi nehézségeik, likviditási problémáik vannak. A hatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a Ket. 74. § (2) bekezdése szerint – pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztást vagy részletekben történő teljesítést engedélyezhet, amennyiben a kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében igazolja, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. A Ket. hivatkozott rendelkezése alapján fizetési haladék a nyilvántartásból való törlését követően, vagyis a fizetési határidő lejárta után már nem adható, ezért a másodfokú hatóság a Médiaszolgáltató öt havi részletfizetésre irányuló kérelmét elutasítja. Megállapítható ugyanis, hogy az elsőfokú hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a Médiaszolgáltató nyilatkozatának vagy bármilyen egyéb kérelmének hiányában jogszerű döntést hozott, amikor a Médiaszolgáltatás nyilvántartásból való törlése mellett a fennálló tartozásának 8 napon belül történő megfizetésére kötelezte a Médiaszolgáltatót.



Az Mttv. 44. § (4) bekezdése szerint a díjfizetés késedelme a törvény súlyos megsértésének minősül. A díjfizetési kötelezettség megszegése esetére az Mttv. 42. § (7) bekezdésének c) pontja akként rendelkezik, hogy a Hivatal törli a nyilvántartásból a lineáris médiaszolgáltatást, ha a médiaszolgáltató díjtartozását a Hivatal írásbeli felszólítását követően harminc napon belül nem teljesítette. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató 2013. január 21-én kézbesített fizetési eljárást megindító végzésében foglalt kötelezettségének a megadott határidőig nem tett eleget, az Mttv. 42. § (7) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel megvalósult, ezért az elsőfokú hatóság jogszerűen járt el, mikor nyilvántartásából törölte a Médiaszolgáltató Médiaszolgáltatását. 



A fentebb kifejtettek alapján a másodfokú hatóság az Mttv. 165. § (1) bekezdése, valamint a Ket. 105. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági jogkörében eljárva, a már hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, és a Médiaszolgáltató fellebbezésének elutasítása mellett az elsőfokú határozatot helybenhagyta.



Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel.



A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) alpontján, a jogorvoslat előterjesztésére vonatkozó tájékoztatás az Mttv. 165. § (3)-(4) bekezdésein, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatás pedig polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseken alapul.



Budapest, 2013. június 5.





a Médiatanács

nevében





dr. Kollarik Tamás s.k.

az ülést vezető soros elnök





dr. Vass Ágnes s.k.

hitelesítő tag







Kapják: 

· Mészáros Attila (3718 Megyaszó, Rózsa út 33.)

· Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Médiaszolgáltatási Főosztály (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.)

· Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Pénzügyi és Számviteli Főosztály (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.)

· Irattár
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