
 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

 

238/2014. (III. 18.) számú 

 

Végzése 

 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 

5., a továbbiakban: Médiatanács) a Helikon Rádió  Kft. (székhelye: 8360 Keszthely, Rákóczi tér 

20., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Nagykanizsa 85,6 MHz + Keszthely 99,4 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a  2013. évi médiaszolgáltatási díjból fennmaradt 

tartozása, valamint a 2014. évi I. negyedéves médiaszolgáltatási díja és késedelmi 

kamattartozása (összesen ÜZLETI TITOK) megfizetésére hat havi részletekben történő teljesítést 

állapít meg, oly módon, hogy a Médiaszolgáltató 2014. április 20. napjáig ÜZLETI TITOK 

késedelmi kamatot és díjtartozásából bruttó ÜZLETI TITOK, ezt követően 5 hónapon keresztül 

minden hónap 20. napjáig bruttó ÜZLETI TITOK köteles a Médiatanácsnak megfizetni.  

 

A Médiaszolgáltató az esedékes részleteket a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett 

10032000-00295141-00000024 számú számlájára köteles megfizetni jelen végzés számának 

feltüntetésével.  

 

A médiaszolgáltatási díjtartozás részletekben történő teljesítésének megállapítása nem érinti a 

Médiaszolgáltatónak a Nagykanizsa 85,6 MHz + Keszthely 99,4 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultsága tekintetében kötött hatósági szerződésből eredő aktuális fizetési kötelezettségeit. 

 

Amennyiben a Médiaszolgáltató a részletekben történő teljesítés feltételeit nem teljesíti, illetve 

bármely részlet megfizetésével késedelembe esik, a részletfizetési kedvezményt elveszti és a 

teljes tartozása egyösszegben a Médiatanács külön értesítése nélkül esedékessé, és 

végrehajtható tartozássá válik. 

 

E végzés felülvizsgálata – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 15 napon belül 

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Médiatanácshoz három 

példányban benyújtandó jogorvoslati kérelemben kezdeményezhető. A bíróság a végzést 

nemperes eljárásban vizsgálja felül. A jogorvoslati kérelem benyújtásának a végzés 

végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

 

 

 

I n d o k o l á s 

 

Az ORTT 2001. április 4-én kötött műsorszolgáltatási szerződést a Médiaszolgáltatóval helyi 

kereskedelmi rádiós jogosultságra a Keszthely 99,4 MHz, 2005. július 14. napján pedig a 

Nagykanizsa 95,6 MHz tekintetében.  

A Médiatanács 688/2011. (V. 25.) számú döntése alapján a Keszthely 99,4 MHz jogosultság a 

Nagykanizsa 95,6 MHz jogosultság vételkörzet-bővítésévé vált, és a Médiatanács egyúttal döntött 

a műsorszolgáltatási szerződés hatósági szerződéssé alakításáról is. A Médiatanács 533/2012. 

(III. 21.) számú döntésével felülvizsgálta a Médiaszolgáltató által fizetendő díjat. 

 

A Keszthely 99,4 MHz jogosultság 2013. április 5-én lejárt. Ezt követően a Médiaszolgáltató 

ugyanezt a jogosultságot pályázati eljárás útján ismételten elnyerte, és az a Médiaszolgáltató 
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pályázati ajánlata és a Médiatanács 496/2013. (III. 27.) számú döntése alapján a Nagykanizsa 

95,6 MHz vételkörzet-bővítésévé vált. 

 

A Médiaszolgáltató hatályos hatósági szerződése alapján médiaszolgáltatási díjának összege 

2013. évi árszinten ÜZLETI TITOK. 

 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 44. 

§ (2) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató a jogosultság ellenében negyedévenként előre 

médiaszolgáltatási díjat köteles fizetni. 

 

A Médiaszolgáltató hatósági szerződésének 6.2. pontja szerint a törvényi rendelkezéssel 

összhangban előírja, hogy a Médiaszolgáltató a díjat negyedévente előre, a negyedév első 

hónapjának 15. napjáig köteles megfizetni. 

 

A hatósági szerződés 6.7. pontja alapján a médiaszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén 

a Médiaszolgáltató késedelmi kamatot köteles fizetni a Médiatanácsnak, melynek összege a 

Magyar Nemzeti Bank által közzétett jegybanki alapkamat kétszerese. 

 

A Médiaszolgáltató 2014. március 11-én érkezett beadványában részletfizetési kedvezmény 

biztosítását kéri a Médiatanácstól fennálló ÜZLETI TITOK összegű médiaszolgáltatási 

díjtartozására. 

A Médiaszolgáltató 2014. március 6-án ÜZLETI TITOK megfizetett az addig fennálló 

díjtartozásából. 

A Médiaszolgáltató kérelme indokolásaként előadta, hogy bevételei meghatározó részét a 

kereskedelmi jellegű, piaci források jelentik. Ezek késedelmes teljesítése miatt a 

médiaszolgáltatási díj megfizetése átmenetileg nem lehetséges, illetve veszélyeztetné a 

Médiaszolgáltató biztonságos működését és likviditási stabilitását. 

 

A Médiatanács 1396/2012. (VII. 25.) számú végzésével korábban már biztosított a 

Médiaszolgáltató részére részletfizetési kedvezményt. A médiaszolgáltató akkori teljes tartozása 

összegét a végzésben foglaltaknak megfelelően teljesítette. 

 

A Médiatanács a médiaszolgáltatók átmeneti likviditási nehézségei esetén – a tartozás 

összegétől függően megállapított futamidőre – részletfizetési lehetőség biztosításával nyújt 

segítséget. 

 

A Médiaszolgáltatónak jelen végzés meghozatalakor az alábbi lejárt tartozása áll fenn a 

Médiatanáccsal szemben. 

 
Tartozás jogcíme:  

 

Médiaszolgáltatási díj 

(bruttó) 

 

 

ÜZLETI TITOK 

 

Késedelmi kamat 

 

 

ÜZLETI TITOK 

 

Mindösszesen (bruttó) 

 

 

ÜZLETI TITOK 

 

A Médiatanács a fennálló tartozás egységes rendezése érdekében úgy döntött, hogy a 

médiaszolgáltatási díjtartozás mellett a ÜZLETI TITOK összegű késedelmi kamattartozást is 

bevonja a részletfizetési kedvezmény körébe. 

 



3 

 

A Médiatanács a Médiaszolgáltató kérelmében foglaltakat is figyelembe véve, az ésszerű fizetési 

határidőkre és a közvagyonnal való gondos gazdálkodás követelményeire tekintettel az említett 

összeg tekintetében hat havi részletekben történő teljesítést állapított meg a hatósági 

szerződésben foglaltak és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 74. § (1) bekezdése alapján, a rendelkező részben foglaltak 

szerint. 

 

A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 182. § j) pontján alapul.  

 

A Médiatanács végzése az Mttv. 144. § (1) bekezdésén és a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)  74. § (1) bekezdésén 

alapul. 

 

A végzés elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás a Polgári perrendtartásról szóló 

1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban 

alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvényen, a Ket. 72. § (2) bekezdésen, 98. § (3) 

bekezdés j) pontján, továbbá az Mttv. 163. § (5) bekezdésen alapul. 

 

A Médiaszolgáltató a Ket. 153. § 2. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, az 

eljárás során további eljárási költség nem merült fel. 

 

Budapest, 2014. március 18. 

 

 A Médiatanács nevében 

 

 

 dr. Karas Monika sk. 

 elnök 

 

 

 dr. Koltay András sk. 

 hitelesítő tag 

 


