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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

1310/2011. (X. 5.) 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.) 
Nagykanizsa 95,6 MHz + Keszthely 99,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának a Rádió 
Zala Egyszemélyes Kft. (székhelye: 8000 Nagykanizsa, Kaposvári u. 24.) Zalaegerszeg 95,8 
MHz médiaszolgáltatási jogosultságával való vételkörzet-bővítésére irányuló közös kérelmet   
 
 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
 
E végzés ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A végzés felülvizsgálata - 
jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 15 napon belül a Fővárosi 
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. 
 
 

Indokolás 
 
 
A Személyes adat által képviselt Helikon Rádió Kft. és a Rádió Zala Egyszemélyes Kft. 
2011. szeptember 22. 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 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 médiaszolgáltató 2011. február 14. napján érkeztetett, majd többször 
módosított beadványában a Nagykanizsa 95,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
vételkörzetének a Keszthely 99,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság vételkörzetével történő 
bővítését, műsorszolgáltatási szerződésének hatósági szerződéssé átalakítását, és 
műsortervének módosítását kérelmezte, amelyhez a Médiatanács 688/2011. (V. 25.) számú 
határozatával hozzájárult. A Médiatanács erre tekintettel 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 
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vonatkozásában. A hatósági szerződés 3.8. pontja alapján a médiaszolgáltatónak legkésőbb 
2011. december 3. napjáig kell megkezdenie a médiaszolgáltatást. 
 
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv. 64. § (4)-(8) bekezdése szerint: 
 
„64. § (4) A Médiatanács a vételkörzet-bővítésről kérelemre indult hatósági eljárásban dönt. 
A Médiatanács a kérelem engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltató hatósági 
szerződését. 
(5) A vételkörzet-bővítés engedélyezésének feltétele, hogy a médiaszolgáltató azonos 
jellegű jogosultságainak vételkörzetei legfeljebb negyven kilométeres távolságban legyenek 
egymástól. 
(6) Nem engedélyezhető a vételkörzet-bővítés, 
a) ha a médiaszolgáltató médiaszolgáltatási díjtartozással rendelkezik a Médiatanács felé, 
b) ha a médiaszolgáltató a vételkörzet-bővítés következtében nem felelne meg a 71. §-ban 
foglaltaknak. 
(7) Vételkörzet-bővítéssel nem jön létre új jogosultság. A kibővített vételkörzetű jogosultság 
érvényességi ideje nem változik, a teljes jogosultság a kibővített alapjogosultság lejártáig 
érvényes. A médiaszolgáltatónak a teljes vételkörzetben ugyanazt a műsort kell sugároznia a 
teljes műsoridőben. 
(8) Ha a médiaszolgáltató vételkörzete a műsorterjesztő rendszerrel elért lakosságszám 
növekedése, vagy hálózatba kapcsolódás, vagy vételkörzet-bővítés miatt helyiről körzetire, 
vagy körzetiről országosra növekszik, a Médiatanács azzal a feltétellel módosítja a hatósági 
szerződést, hogy a médiaszolgáltató eleget tesz a megnövekedett vételkörzetű 
médiaszolgáltatásra irányadó, e törvényben foglalt követelményeknek.” 
 
A vételkörzet-bővítés az Mttv. alapján tehát egy olyan speciális eljárást jelent, amelynek 
során egy már korábban médiaszolgáltatási jogosultságot szerzett és műsorszolgáltatási 
szerződéssel vagy médiaszolgáltatási hatósági szerződéssel rendelkező médiaszolgáltató 
vételkörzete egy már meglévő másik jogosultságának vételkörzetével (vagy pályázati 
felhívásban lehetővé tett vételkörzet-bővítéssel, a pályázati felhívásban meghirdetett és az 
eljárás során médiatanácsi döntéssel elnyert telephelyre vonatkozó vételkörzettel) bővül. 
Vételkörzet-bővítésre kizárólag egy médiaszolgáltató jogosultságai között kerülhet sor. 
 
A fentieknek megfelelően a vételkörzet-bővítés fogalmának nem felel meg az, hogy egy 
médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultságát egy másik médiaszolgáltató 
médiaszolgáltatási jogosultságával kívánja kibővíteni. 
 
Fentiekre tekintettel 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-bővítésére nincsen lehetőség. 
 
Az Mttv. 182. § k) pontja alapján a vételkörzet-bővítés engedélyezése a Médiatanács 
hatósági hatáskörébe tartozó eljárás. 
 
Ugyanakkor tekintettel arra, hogy az Mttv. alapján a vételkörzet-bővítés fogalmának nem 
felel meg az, hogy egy médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultságát egy másik 
médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultságával kívánja bővíteni, így megállapítható, 
hogy ez az eljárás ily módon nem tartozik a Médiatanács hatáskörébe. Ugyanis a 
vételkörzet-bővítés az Mttv. alapján azt jelenti, hogy egy már korábban médiaszolgáltatási 
jogosultságot szerzett, műsorszolgáltatási szerződéssel vagy médiaszolgáltatási hatósági 
szerződéssel rendelkező médiaszolgáltató vételkörzete egy már meglévő másik 
jogosultságának vételkörzetével (vagy pályázati felhívásban meghirdetett és az eljárás során 
médiatanácsi döntéssel elnyert telephelyre vonatkozó vételkörzettel) bővül. 
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A Helikon Rádió Kft. (Nagykanizsa 95,6 MHz + Keszthely 99,4 MHz) és a Rádió Zala 
Egyszemélyes Kft. (Zalaegerszeg 95,8 MHz) médiaszolgáltatási jogosultságaik vételkörzet-
bővítésére irányuló közös kérelme tárgyában tehát a Médiatanácsnak nincs hatásköre. 
 
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 Ket. 30. § b) pontja szerint a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a 
hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye. 
 
Fentiekre tekintettel a Médiatanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Médiatanács döntését az Mttv. 64. § (4)-(5) bekezdése és a Ket. 30. § b) 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, 2011. október 5. 
 
 
 

                                            a Médiatanács nevében  
 
 
 
 

    Szalai Annamária 
              elnök  

              s.k. 
 
 
 
             dr. Vass Ágnes 

        hitelesítő tag  
             s.k.  

 

 

 


