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V  É  G  Z  É  S 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Magyar RTL 
Televízió Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) által 
az MN/16146-4/2017. számú határozattal (a továbbiakban: határozat) szemben benyújtott, a 
Hivatalhoz 2017. augusztus 18-án érkezett fellebbezést  
 
 

  é r d e m i  v i z s g á l a t  n é l k ü l  e l u t a s í t j a .  
 

E végzés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1055 
Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni, 5000 
Ft, azaz ötezer forint fellebbezési díj megfizetése mellett. A díjat a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint 
másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven 
napon belül bírálja el. 

 
I  N  D  O  K  O  L  Á  S  

 
A Hivatal a 2017. július 26-án kelt határozatával összesen 1.265.000 forint összegű bírságot 
szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 39. § (2) 
és (5) bekezdésében, valamint (6) bekezdésének második mondatában foglalt 
rendelkezések 2017. január, február és március hónapokban történt megsértése tárgyában. 
 
A Médiaszolgáltató a határozattal szemben fellebbezést nyújtott be, amely 2017. augusztus 
18-án érkezett a Hivatalhoz. 
 
A Hivatal megállapította, hogy a határozatot az RL 1534 019 773 733 2 azonosító számú 
tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató képviseletében 2017. július 31-én vették át, 
mely elleni fellebbezésre 15 nap állt a Médiaszolgáltató rendelkezésére. A fellebbezési 
határidő utolsó napja erre tekintettel tehát 2017. augusztus 15. volt, azonban a 
Médiaszolgáltató fellebbezését – az annak mellékletét képező borítékon látható postai 
bélyegző tanúsága szerint – 2017. augusztus 16-án (azaz a fellebbezési határidő lejáratát 
követően egy nappal) adta postára a Hivatal részére. 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 102. § (3) bekezdésének a) pontja szerint: 
“Az elsőfokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az elkésett 
fellebbezést.” 
 
A Hivatal a fentiekre tekintettel a fellebbezést a Ket. 102. § (3) bekezdésének a) pontja 
alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az elkésett.  
 
Ha a fellebbezésre jogosult önhibáján kívül elmulasztja a fellebbezési határidőt, a Ket. 66. § 
(1)-(5) bekezdései értelmében igazolási kérelemmel élhet. A Hivatal megállapította, hogy a 
Médiaszolgáltató a fellebbezésével egyidejűleg igazolási kérelmet nem terjesztett elő.  
 
A Ket. 98. § (3) bekezdés b) pontja értelmében a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító 
végzés ellen önálló jogorvoslatnak van helye, melynek keretében az Mttv. 165. § (1) 
bekezdése alapján a Médiatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. 
 
A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (2) bekezdése értelmében, a Ket. 72. § (1) 
bekezdés da) alpontjában, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó 
tájékoztatás a 99. § (1) bekezdésében, a halasztó hatály a 101. § (1) bekezdésében, a 
fellebbezés előterjesztési helyének meghatározása a 102. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseken alapul. A másodfokú hatósági eljárás ügyintézési határidejét az Mttv. 151. 
§ (1) bekezdése határozza meg. 
 
A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 5/2011. (X. 
6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási 
szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 
17. § (18), valamint  18. § (2) és (3) bekezdése határozza meg. A Rendelet 18. § (2) 
bekezdése értelmében a Médiaszolgáltató díjfizetési kötelezettségét a Hatóság Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára 
kell megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát 
és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség 
nem merült fel. 
 
Budapest, 2017. augusztus 23. 
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