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1804/2011. (XII. 7.) számú 
 

HATÁROZATA 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a 
Nyugat Rádió Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út 52-54., a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) Szombathely 88,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának közösségi 
médiaszolgáltatásként való elismerése és műsorszolgáltatási szerződése hatósági 
szerződéssé átalakítása tárgyában indított hatósági eljárásban  
 
 
a Médiaszolgáltató Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságának közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését megtagadja. 
 
 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat 
közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz három 
példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat 
végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat 
végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság a beérkezést 
követő naptól számított 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben 
tárgyalás tartása kérhető.  
 
 
 

Indokolás 
 
 
A Médiatanács jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 
2005. június 21. napján kötött műsorszolgáltatási szerződést a Médiaszolgáltatóval a 
Szombathely 88,4 MHz közműsor-szolgáltató jellegű helyi rádiós műsorszolgáltatási 
jogosultság hasznosítására. A műsorszolgáltatási szerződés szerint a jogosultság 2005. 
június 22-től 2017. június 22-ig érvényes. 
 
A 2011. január 1. napjától hatályos, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) átmeneti rendelkezéseket 
tartalmaz a közműsor-szolgáltatóra, illetve nem nyereségérdekelt jelleggel működő 
médiaszolgáltatókra vonatkozóan. 
 
Az Mttv. 209. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a műsorszolgáltatási szerződéssel 
közműsor-szolgáltatást nyújtó, vagy nem nyereségérdekelt médiaszolgáltató 2011. június 30-
ig kezdeményezheti – az e státuszból adódó kedvezmények átmeneti megtartása mellett –
közműsor-szolgáltatása, illetve nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való elismerését a Médiatanácsnál, valamint e határidőig köteles 
kezdeményezni műsorszolgáltatási szerződése hatósági szerződéssé történő átalakítását.  
 
A Médiaszolgáltató 2011. június 30. napján postázott, július 4. napján érkezett, és 2011. 
november 11-én pontosított, illetve kiegészített beadványában kérte a Szombathely 88,4 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatásának közösségi médiaszolgáltatásként történő 
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elismerését, illetve hatályos műsorszolgáltatási szerződésének hatósági szerződéssé történő 
átalakítását. 
 
Az Mttv. 209. § (2) bekezdése szerint a közösségi médiaszolgáltatásként való elismerést a 
Médiatanács megtagadhatja, ha a médiaszolgáltatás nem felelt meg a közösségi 
médiaszolgáltatás feltételeinek, vagyis a médiaszolgáltató a közműsor-szolgáltatói vagy nem 
nyereségérdekelti minőségéből eredő kötelezettségeinek a szerződés átalakításáig - 
maradéktalanul - nem tett eleget.  
 
A Médiatanács ennek megfelelően megvizsgálta, hogy a Médiaszolgáltató a közműsor-
szolgáltatói minőségéből eredő kötelezettségeinek a szerződés átalakításáig eleget tett-e. 
 
Az ORTT az alábbi táblázatban foglaltak szerint szankcionálta a Médiaszolgáltatót a 
közműsor-szolgáltatói minőségéből eredő, a műsorszolgáltatási szerződésben, valamint a 
rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben (Rttv.) meghatározott 
kötelezettségeinek megsértése miatt: 
 

Határozat száma Megsértett rendelkezés Jogkövetkezmény 
2739/2006. (XII. 12.) Rttv. 90. § (2) 13%-os közszolgálati arányt teljesített a 

vállalt 51% helyett 
Rttv. 112. § (1) a) 

2122/2007. (IX. 19.) Rttv. 90. § (2) 22%-os közszolgálati arányt teljesített a 
vállalt 51% helyett 

Rttv. 112. § (1) d) 
227.592,- Ft kötbér 

2768/2007. (XII. 6.) Rttv. 90. § (2) 22%-os közszolgálati arányt teljesített a 
vállalt 51 % helyett 

Rttv. 112. § (1) d) 
227.592,- Ft kötbér 

27/2009. (I. 7.) Rttv. 90. § (2) 36%-os közszolgálati arányt teljesített a 
vállalt 51% helyett 

Rttv. 112. § (1) d) 
255.386,- Ft kötbér 

1156/2009. (V. 28.) Rttv. 90. § (2) 41,1%-os közszolgálati arányt teljesített a 
vállalt 51% helyett 

Rttv. 112. § (1) d) 
227.592,- Ft kötbér 

 
 
Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltatóval szemben öt alkalommal került 
megállapításra a közműsor-szolgáltatói minőségéből eredő kötelezettségeinek 
megsértése, azaz a Médiaszolgáltató a közműsor-szolgáltatói minőségéből eredő 
kötelezettségeinek nem tett eleget, a Médiatanács az Mttv. 209. § (2) bekezdése alapján 
a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
Az Mttv. 209. § (2) bekezdése szerint amennyiben a Médiatanács nem ismeri el a 
médiaszolgáltatást közösségiként, akkor a médiaszolgáltatás – ha ezzel a törvény egyéb 
rendelkezéseibe nem ütközik – kereskedelmi médiaszolgáltatásként működhet tovább.  
 
Erre tekintettel jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Médiatanács döntött a 
Médiaszolgáltató műsorszolgáltatási szerződésének hatósági szerződéssé átalakításáról, 
kereskedelmi jelleggel. 
 
Az 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 Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 182. § l) pontján és a 209. § (2) 
bekezdésén alapul. 
 
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mttv. 163. § (1) és (3) bekezdésein 
alapul. 
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Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
 
Budapest, 2011. december 7. 
 

A Médiatanács nevében 
 

 
Szalai Annamária 

elnök 
 sk. 
 

 
               dr. Koltay András 

  hitelesítő tag 
               sk. 
 


