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178/2012. (I. 25.) számú 
 

V É G Z É S  
 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az 

audiovizuális médiaszolgáltatókat 

 

értesíti ,  

 

hogy hivatalból hatósági eljárást indít a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel 

bíró események megállapítása és a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró 

események közvetítési módjának meghatározása tárgyában. 

 

A végzéssel szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, a végzés a hatósági eljárást lezáró 

érdemi döntés elleni jogorvoslatban támadható. 

 

 

Indokolás  

 

 

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

továbbiakban: Mttv.) 16. § (2) bekezdése szerint a társadalom számára kiemelten nagy 

jelentőséggel bíró eseményeket a Médiatanács – nyilvános meghallgatást követően – 

hatósági határozatában állapítja meg. A Médiatanács e határozatában meghatározza azt is, 

hogy a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események egyidejű vagy 

későbbi közvetítésére kerüljön sor. 

 

A Médiatanács az Mttv. 16. § (2) bekezdése alapján az Mttv. 157. §-ában foglaltak szerint 

2011. szeptember 14-én nyilvános meghallgatást tartott, és az arról készült összefoglalót az 

Mttv. 158. § (2) bekezdésének megfelelően közzétette. 
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Az Mttv. 144. §-a értelmében a Médiatanács a hatósági eljárásaiban az Mttv.-ben foglalt 

eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint jár el. 

 

Az eljárás megindításáról szóló értesítés az Mttv. 16. § (3) bekezdésén alapul. A 

Médiatanács végzését hirdetményi úton közli. E hatósági eljárásban az ügyféli jogokat 

kizárólag az eljárásban részt vevő ügyfelek gyakorolhatják. 

 

A végzés elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás a Ket. 98. § (2) bekezdésén 

alapul. 

 

A Médiatanács hatásköre az Mttv. 16. § (2) bekezdésén, valamint 182. § v) pontján alapul. 

 

Budapest, 2012. január 25.  

 

 a Médiatanács nevében 
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A kiadmány hiteles:  Szekeres Zoltán 
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