Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály
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Tárgy:
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felhívás

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
Végzése
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest, Reviczky u. 5., a
továbbiakban Médiatanács) a Moiré Kulturális Egyesület médiaszolgáltatót (székhelye:
7621 Pécs, Apáca u. 17.)
értesíti,
hogy a 2011. június 27. napján érkezett, 15611-2/2011. számú kérelme alapján eljárást
indított Pécs 97,1 MHz nem nyereségérdekelt jellegű médiaszolgáltatás közösségi
médiaszolgáltatásként való elismerése és műsorszolgáltatási szerződése hatósági
szerződéssé történő átalakítása tárgyában.
A Médiatanács a Médiaszolgáltatót
hiánypótlásra hívja fel az alábbiak tekintetében.
1. A Moiré Kulturális Egyesület nyújtsa be
1.1. nyilatkozatát, hogy az általa az Mttv. 83. § (1) bekezdése szerint közszolgálati
céloknak megfelelőként megjelölt egyes műsorszámokon belül pontosan hány
százalék a közszolgálat aránya, illetve ezen műsorszámok az Mttv. 83. § (1)
bekezdése mely pontjának és milyen indokok alapján feleltethetőek meg;
1.2. nyilatkozatát, hogy műsortervében miként kíván megfelelni az Mttv. 64. § (1)
bekezdés a) pontjában foglalt hírszolgáltatási kötelezettségének;
1.3. nyilatkozatát a jelen levélhez csatolt melléklet szerint megadott szerkezetben a
magyar zenei műsorszámok, illetve a magyar zenei műsorszámokon belül az 5 évnél
nem régebben nyilvánosságra került zenei művek vagy 5 évnél nem régebben
készült hangfelvételek bemutatásának százalékos arányairól.
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A Médiaszolgáltatónak a hiánypótlással érintett valamennyi dokumentum, nyilatkozat
benyújtására az értesítés kézhezvételének napjától számított 15 nap áll rendelkezésére.
A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltató figyelmét, hogy jogosult megjelölni - a
közérdekből nyilvános, illetve jogszabályban meghatározottak szerint egyébként törvény által
védett titoknak nem minősíthető adatok kivételével - a törvény által védett titok, különösen az
üzleti titok védelmére, egyéb méltányolható érdekre, továbbá jelentős médiapolitikai
szempontra hivatkozással azokat az adatokat, amelyek zárt kezelését szükségesnek tartja.
Ebben az esetben a Médiaszolgáltató köteles olyan iratváltozatot is készíteni, amely az
előbbiekben meghatározott adatokat nem tartalmazza.
A végzéssel szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, a végzés elleni jogorvoslati jog az
eljárást lezáró érdemi döntéssel szembeni jogorvoslat keretében gyakorolható.
In d o k o lá s :
A Médiaszolgáltató (Pécs 97,1 MHz ) 2011. június 27. napján érkezett beadványában kérte
nem nyereségérdekelt jellegű médiaszolgáltatása műsorszolgáltatási szerződésének
hatósági szerződéssé átalakítását. A beadvány vizsgálata során a Médiatanács
megállapította, hogy az nem felel
Az eljárás megindításáról történő értesítés a Ket. 29. § (3) bekezdésén alapul, mely szerint a
hatóság az eljárás megindításáról az ügyfelet értesíteni köteles.
A Médiatanács a Ket. 29. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján tájékoztatja, hogy a
kérelme alapján megindult eljárás
- iktatószáma: 15611/2011.
- ügyintézője: dr. Szalai Anita
- ügyintézőjének hivatali elérhetősége: Tel.: 06-1-4577-959
e-mail: szalai.anita@nmhh.hu
- megindításának napja: 2011. június 27.
Az eljárás ügyintézési határideje az Mttv. 209. § (2) bekezdése értelmében kilencven nap,
mely határidő az Mttv. 151. § (2) bekezdése alapján indokolt esetben egy alkalommal,
legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3)
bekezdése alapján nem számít bele
-

a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének időtartama,
a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá adatnak más hatóság, a bíróság vagy a
Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából beszerzéséhez szükséges
idő,
a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
a szakhatóság eljárásának időtartama,
az eljárás felfüggesztésének időtartama,
a bizonyítékok ügyféllel történő ismertetésére irányuló eljárás időtartama,
a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
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-

a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak
kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési
meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

A Médiatanács tájékoztatja a Médiaszolgáltatót, hogy törvényes vagy írásban
meghatalmazott képviselője útján a Hatóságnál ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00,
szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) a Ket. 68-69. §-ainak szabályai szerint az eljárás
során keletkezett iratokba betekinthet, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot
kérhet, illetve az eljárás során a Ket. 51. §-a értelmében bármikor nyilatkozatot tehet.
A törvény által védett titok megjelölésére vonatkozó tájékoztatás az Mttv. 153. § (2)
bekezdésén alapul. A Médiatanács tájékoztatja a Médiaszolgáltatót, hogy az Mttv. 153. § (1)
bekezdése értelmében az ügy elintézésében résztvevő, a Hatósággal közszolgálati
jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók korlátozás nélkül
jogosultak a törvény által védett titok megismerésére.
A beadvány vizsgálata során a Médiatanács megállapította, hogy az nem felel meg
maradéktalanul az Mttv. valamennyi feltételének, ezért hiánypótlásra hívja fel a
Médiaszolgáltatót a rendelkező részben megjelöltek tekintetében.

1.
A Moiré Kulturális Egyesület beadványában az egyes műsorszámok teljes
műsoridőre vonatkozó arányát tartalmazó táblázatban az Mttv. 83.§-ban foglalt közszolgálati
célokat szolgáló műsorszámok arányát havi, heti és napi bontásban is 100%-ban jelölte meg.
A beadványához csatolta részletes műsortervét is.
A Médiatanács a műsorterv vizsgálata során megállapította, hogy az egyes műsorszámok
részletes ismertetésének hiányában kérdéses, hogy azok megfelelnek e az Mttv. 83. § (1)
bekezdésében rögzített céloknak.
Fentiekre tekintettel felszólítom, hogy a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően
nyilatkozzon, hogy az Mttv. 83. § (1) bekezdése szerint közszolgálati céloknak megfelelőként
megjelölt műsorszámokban pontosan hány perc, és így hány százalék a közszolgálatiságnak
megfelelő tartalom, és annak aránya, illetve ezen műsorszámok az Mttv. 83. § (1) bekezdése
mely pontjának és milyen indokok alapján feleltethetőek meg.

2.
A Moiré Kulturális Egyesület beadványában az egyes műsorszámok teljes
műsoridőre vonatkozó arányát tartalmazó táblázatban a helyi közélettel foglalkozó, a helyi
mindennapi életet segítőműsorszámok arányát és a napi rendszeres híradásra szentelt
minimális műsoridő havi, heti és napi bontásban is 0%-ban jelölte meg.
A Médiaszolgáltató beadványában a „napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő”
tekintetében 0%-os vállalást tett. Az Mttv. 66. § (4) bekezdés a) pontja az alábbiakat
tartalmazza:
„66. § (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás:
a) rendszeresen tájékoztat egy adott társadalmi vagy helyi közösség híreiről, illetve
egyéb hírszolgáltatást is végez, (…)”
Felhívom, hogy műsortervét, és százalékos vállalásait az Mttv. 66. § (4) bekezdésének
megfelelően pontosítsa.
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3.
Az Mttv. 21. § (2) bekezdése a lineáris rádiós médiaszolgáltatások vonatkozásában
előírja, hogy a közzétett magyar zenei műsorszámok legalább 25%-ának 5 évnél nem
régebben nyilvánosságra került zenei műből vagy 5 évnél nem régebben készült
hangfelvételből kell állnia.
Erre tekintettel a Médiaszolgáltatónak nyilatkoznia kell az 5 évnél nem régebben
nyilvánosságra került zenei művek vagy 5 évnél nem régebben készült hangfelvételek
bemutatásának arányáról a magyar zenei műsorszámok minimális százalékaként a jelen
végzéshez csatolt melléklet szerint megadott szerkezetben.
A fentiek alapján felszólítom, hogy a kért adatokat nyújtsa be a Médiatanács részére a jelen
végzéshez csatolt melléklet szerint. Mindemellett felhívom figyelmét, hogy a Médiatanács a
közösségi médiaszolgáltatásként történő elismerésre irányuló kérelmet benyújtók számára
honlapján egy tájékoztató dokumentumot tett közzé.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (továbbiakban: Ket.) 37. § (3) bekezdése szerint, ha a kérelem nem felel meg a
követelményeknek, az eljáró hatóság megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.
Felhívom a Médiaszolgáltató figyelmét, hogy ha a szolgáltatott adatok, vagy azok valamely
része megítélése szerint törvény által védett titoknak minősülnek, a hiánypótlási felhívás
teljesítésekor ezen adat, adatok védett titok mivoltát egyértelműen jelölje meg és a törvény
által védett titok vonatkozásában nyilatkozzon. Az Mttv. 153. § (2) bekezdése alapján ebben
az esetben a Médiaszolgáltató köteles olyan iratváltozatot is készíteni, amely a törvény által
védett titkokat nem tartalmazza.
Felhívom szíves figyelmét arra is, hogy jelen végzésben foglalt felhívás nem megfelelő
teljesítésének minősül az is, ha jelen végzésben foglalt adatok közlésével kapcsolatban
feltételeket támaszt, vagy az adatok közlésével összefüggő észrevételei vagy nyilatkozatai
okán nem teljesíti a végzésben foglaltakat.
A fentiek ugyanakkor nem érintik a Médiaszolgáltató Ket. 51. §-ában foglalt nyilatkozattételi
jogát, amelyet az eljárás során bármikor akár írásban, akár szóban gyakorolhat.
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 182. § bekezdés l) pontján, illetve a 209.
§ (1) bekezdésén alapul.
Tájékoztatom továbbá, hogy a jelen hiánypótlási felhívásban foglaltak nem, illetve nem teljes
körű teljesítése esetén a Médiatanács rendelkezésére álló adatok alapján dönt.
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A végzés elleni jogorvoslati tájékoztatás a Ket. 98. § (2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2011. július 26.

a Médiatanács nevében és megbízásából
dr. Vass Ágnes
a Médiatanács tagja
s.k.
A kiadmány hiteles:
dr. Andrássy György
főosztályvezető
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MELLÉKLET

AZ EGYES MŰSORSZÁMOK
ARÁNYA

A ZENEI MŰSORSZÁMOK ARÁNYA
A TELJES MŰSORIDŐ
MINIMÁLIS SZÁZALÉKAKÉNT(%):
ÉVI

HETI

NAPI

(MIN. 50 %)
A MAGYAR ZENEI MŰSORSZÁMOK
ARÁNYA

Kelt:
Aláírás:
AZ EGYES MŰSORSZÁMOK
ARÁNYA

A MAGYAR ZENEI MŰSORSZÁMOK
MINIMÁLIS SZÁZALÉKAKÉNT (%):

ÉVI

HETI

NAPI

(MIN. 25 %)
AZ 5 ÉVNÉL NEM RÉGEBBEN
NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLT ZENEI
MŰVEK VAGY 5 ÉVNÉL NEM
RÉGEBBEN KÉSZÜLT
HANGFELVÉTELEK
BEMUTATÁSÁNAK ARÁNYA

Kelt:
Aláírás:
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