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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

165/2012. (I. 25.) számú 
 

Végzése 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) (1088 
Budapest Reviczky u. 5.) a Helikon Rádió Kft. (székhelye: 8360 Keszthely, Rákóczi tér 20.) 
és a Rádió Zala Egyszemélyes Kft. (székhelye: 8000 Nagykanizsa, Kaposvári u. 24.) által 
benyújtott, médiaszolgáltatási jogosultságaik (Nagykanizsa 95,6 MHz + Keszthely 99,4 MHz 
és Zalaegerszeg 95,8 MHz) vételkörzet-bővítésére irányuló hatósági eljárást a kérelem 
ügyfelek általi visszavonására tekintettel 
 

megszünteti. 
 
 
E végzés ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A végzés felülvizsgálata - 
jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 15 napon belül a Fővárosi 
Törvényszékhez 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. 
 
 

Indokolás 
 
 
A Médiatanács jogelődje, a Testület és a Helikon Rádió Kft. 2001. április 4. napján kötött 
műsorszolgáltatási szerződést a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós, valamint 2005. július 14. 
napján a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság 
vonatkozásában. A Médiatanács 2011. június 6. napján hatósági szerződést kötött a 
médiaszolgáltatóval a Nagykanizsa 95,6 MHz + Keszthely 99,4 MHz helyi kereskedelmi 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában. 
 
A Médiatanács és a Rádió Zala Egyszemélyes Kft. 2011. június 6. napján kötött hatósági 
szerződést a Zalaegerszeg 95,8 helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság 
vonatkozásában.  
 
A Személyes adat által képviselt Helikon Rádió Kft. és Rádió Zala Egyszemélyes Kft. 2011. 
november 17. napján érkezett beadványában azzal a kérelemmel fordult a Médiatanácshoz, 
hogy járuljon hozzá a Helikon Rádió Kft. Nagykanizsa 95,6 MHz + Keszthely 99,4 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságának a Rádió Zala Egyszemélyes Kft. Zalaegerszeg 95,8 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságával való vételkörzet-bővítéséhez.  
 
A Dr. Gelencsér Anita ügyvéd által képviselt Helikon Rádió Kft. és Rádió Zala Egyszemélyes 
Kft. a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatósághoz 2011. november 28. napján érkezett 
beadványában a vételkörzet-bővítésre irányuló közös kérelmet visszavonta. 
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A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény ( 
Mttv.) 144. § (1) bekezdése szerint a Médiatanács (…) az e törvényben foglalt eltérésekkel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket.) szerint jár el. 
 
A Ket. 31. § (1) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint a hatóság az eljárást 
megszünteti, ha az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve ha az 
eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az 
eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta vissza kérelmét. 
 
Az Mttv. 64. § (5) bekezdés alapján a Médiatanács a vételkörzet-bővítésről kérelemre indult 
hatósági eljárásban dönt, a hatóság az eljárást hivatalból nem folytatja le. 
 
Fentiekre tekintettel a Médiatanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Médiatanács döntését az Mttv. 64. § (5) bekezdése, a Ket. 31. § (1) bekezdésének c) 
pontja alapján hozta meg. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mttv. 163. § (5) bekezdésén alapul. 
 
 
Budapest, 2012. január 25. 
 
 

                                            a Médiatanács nevében  
 

 
 
 

   Szalai Annamária 
              elnök  

             s.k. 
 
 
 
 
            dr. Auer János 

        hitelesítő tag  
     s.k. 

 

 

 


