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HATÓSÁGI SZERZŐDÉS 
MÉDIASZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG GYAKORLÁSÁRA 

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Média tanácsa (1088 
Budapest, Reviczky u 5.. a továbbiakban: Médiatanács), másrészről az FIUI1 
Kommunikációs és Kulturális Zár tkörűen Működő Részvénytársaság (székhely; 1025 
Budapest, Csévi u. 7/b., cégjegyzékszáma: 01-10-046502, a továbbiakban: 
Médiaszolgáitató) (együttesen a továbbiakban: Fefek) között az alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételekkel: 

í. PREAMBULUM 

tekintettel arra, hogy 

- a Médiatanács jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: 
ÖRTT) a Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. július 29-i különszámában megjelent 
Pályázati Felhívással (továbbiakban: a Pályázati Felhívás) pályázatot hirdetett a 
földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló országos vételkörzetű rádiós 
médiaszofgáltatási lehetőség hasznosítására, amely pályázati eljárás eredményeként 
az ÖRTT, a Média szolgáltatőt nyertesnek nyilvánította, és döntése alapján 2009. 
november 4. napján műsorszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Műsorszolgáltatási 
szerződés) kötött a Médiaszolgáltatóval országos kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatásí jogosultság tekintetében: 

- a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi Cixxxv. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 207. §-a szerint az Rttv. alapján analóg, földfelszíni 
terjesztésű műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó szerződést kötött 
médiaszolgáitató köteles 2011. december 31-ig Kezdeményezni a Médiatanácsnál 
szerződése hatósági szerződéssé történő átalakítását; 

- 2011. július 13. napján érkezett beadványában a Médiaszolgáltató kérte földfelszíni 
rendszerű műsorszórás útján megvalósuló országos analóg rádiós médiaszoigáítatásí 
jogosultsága tekintetében fennálló Műsorszolgáltatási szerződésének hatósági 
szerződéssé történő átalakítását; 

- a Média szolgáltató kérelmében kérte a műsorszolgáltatást díjának az Mttv. 207. § (4) 
bekezdése alapján történő felülvizsgálatát 

a Médiatanács az 1990/2011, (XII, 20,) számú határozatával a Felek egybehangzó akarata 
alapján a Médiaíanács jogelődje, az ÖRTT és a Média szolgáltató között 2009. november 4. 
napján létrejött, többször módosított Műsorszolgáltatási szerződés hatósági szerződéssé 
átalakítása mellett döntött az alábbiak szerint. 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1 . A Médiatanács a Médiaszoigaltatót a jelen Hatósági Szerződés Preambulumában 
megjelölt, jelen Hatósági Szerződés Melléklete szerinti, nyolcvanegy százalékos lakossági 
efíátottságú, országos vételkörzetű földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló analóg rádiós 
jogosultság tekintetében médiaszolgáltatás végzésére jogosítja fel a jelen Hatósági 
Szerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Médiaszoigáítatásí Jogosultság). 
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2 2 . A Médiaszolgáltatási Jogosultság a Műsorszolgáitatási szerződés alapján 2009. 
november 19 napján kezdődött, és a jelen Hatósági Szerződés feltételeitől függően a 
műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Dtv.) 38. § (2) bekezdésében a rádióműsorok terjesztése digitális átállásának 
céldátumára, tekintettel 2014. december 31 . napjáig, illetve ugyanezen rendelkezésben 
rögzített együttes feltételek teljesülésétől függő hosszabb időtartamra, de legfeljebb 7 évre, 
azaz 2016. november 19, napjáig szól, 

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Médiaszolgáltatásí Jogosultság gyakorlásához egyébként 
szükséges további engedélyeket a jelen Hatósági Szerződés nem foglalja magában, azokat 
nem helyettesíti vagy pótolja. 

fíl, A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG TARTALMA 

3.1. Média szolgáltató vállalja, hogy a Médiaszolgáltatásí Jogosultságot annak időtartama 
alatt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Mttv. és a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 
rendelkezéseinek és a jelen Hatósági Szerződés feltételeinek megfelelően gyakorolja. 

3.2. A Médiaszoigáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Médiaszolgáltatási Jogosultság 
időtartama alatt, a saját megkülönböztet állandó megnevezését használva, az VI. Fejezet 
szerinti műsoridőben, az abban meghatározott műsorstruktúra szerinti rádiós 
médiaszolgáltatást végez. A Médiaszotgáltató köteles a VI. Fejezetben rögzítetteket 
betartani. Á Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés VI. Fejezetében foglaltaktól csak a 
Médiatanács hozzájárulásával térhet el. 

3.3 A Felek megállapodnak abban, hogy áz analóg földfelszíni műsorszórásról digitális 
földfelszíni műsorszórásra történő átállással kapcsolatos kötelezettségeiknek kölcsönösen 
együttműködve tesznek ©leget. A Médiaszotgáltató kötelezettséget vállal arra. hogy a 
műsorterjesztés digitalizációjának folyamatában együttműködik. 

3.4. A Médiaszolgáltató kötelezettséget vállal arra. hogy a Médiaszolgáltatásí Jogosultságot 
annak teljes időtartama alatt személyesen gyakorolja, és azt semmilyen módon, sem 
közvetlenül, sem közvetetten át nem ruházza, nem engedményezi, nem terheli meg, vagy 
egyébként el nem idegeníti, biztosítékként nem köti le, a Jogosultságot részben, vagy 
egészben nem engedi át. 

3.5. A Médiaszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Médiaszolgáltatásí Jogosultság 
gyakorlását jelen Hatósági Szerződés szerinti cég-, illetve szervezeti formában végzi 

3.6. A Médiaszotgáltató köteles jelen Hatósági Szerződés szerinti médiaszolgáltatását a 
Hatósági Szerződés Melléklete szerinti vételkörzet teljes egészére eljuttatni. 

3.7. A Médiaszolgáftató kötelezettséget vállal arra, hogy a rnédiászolgáftatást jelen Hatósági 
Szerződés szerinti jogosultság időtartama alatt megszakítás nélkül végzi. 

3.8. A Médiaszotgáltató a Médiaszolgáltatás tartalmát az Mttv., az Smtv és a Hatósági 
Szerződés keretei között és feltételei szerint önállóan határozza meg azzal, hogy azért az 
Mttv., az Smtv. és a jelen Hatósági Szerződés szerint felelősséggel tartozik. 
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3.9. A Médiaszolgáfíaíó Köteles a rádiós médiaszolgáitatás műszaki feltételrendszerére és 
követelményeire vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak és a magyar 
szabványoknak megfelelni. 

3.10. A Médiaszolgáltató köteles a Métíiatanácsnak minden év május 3C. napjáig a 
megelőző naptári évre vonatkozó beszámolóját megküldeni. A beszámoló 
szempontrendszerét előzetesen a Médiatanács határozza meg. 

IV. SZERVEZETI ÉS TULAJDONI KORLÁTOZÁSOK 

4.1. A Médiaszolgáltató kizárólag zártkörű részvénytársasági formában működhet, 
részvényei kizárólag névre szólóak lehetnek. 

4.2. A Médiaszolgáltató kizárólag a Médiatanács előzetes írásbeli jóváhagyásával 
egyesülhet más gazdasági társasággal, vagy válhat szét kettő vagy több gazdasági 
társasággá. 

4.3. A Médiaszofgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Mttv. tulajdoni és 
összeférhetetlenségi korlátozásait betartja. 

V. TÁJÉKOZTATÁS 

5.1. A Módiaszolgáltató kötelezettséget váltai arra, hogy a Médiaszolgáltatási 
Jogosultság gyakorlásáról, a Médiaszolgáltatásról, a kötelezettségei teljesítésével 
kapcsolatos hatósági ellenőrzéshez szükséges és annak céljával kapcsolatos egyéb 
adatokról a Médiatanácsnak az Mttv. és a jelen Hatósági Szerződés rendelkezései szerint 
tájékoztatást nyújt, 

5.2. A Médiaszofgáltató a tájékoztatási illetve bejelentési kötelezettségét saját 
költségére köteles teljesíteni. 

5.3. Amennyiben a Médiaszolgáltató tulajdonosi szerkezetében, illetve más 
cégadataiban vagy a Hatósági Szerződésében szereplő adataiban változás következik be, 
köteles azt a változás megtörténtének dátumától számított öt napon belül a Médiatanácsnak 
bejelenteni, és a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változás esetén egyben 
nyilatkozni, hogy a változás következtében a Médiaszolgáltató az Mttv-ben meghatározott 
korlátozó rendelkezéseket nem sérti. A Médiaszoigáltató - legkésőbb a változás 
bekövetkezését követő 30 napon belül - köteles az adataiban beállt változásra vonatkozó 
valamennyi dokumentumot a Médiatanácsnak megküldeni. A bejelentésre szabott határidőt a 
Médiaszofgáltató legfőbb szerve által a változásról hozott döntéstől vagy a Médiaszoigáltató 
tudomására jutásától kell számítani. A bejelentési határidő számításakor a legkorábbi 
időpontot kell figyelembe venni 

5.4. A Médiaszolgáltató köteles a Médiatanácsnak bejelenteni a bankszámlaszáma, 
illetve adószáma megváltozását a változást követő 30 napon belül. 
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VI. A MÉDIASZOLGÁLTATÁS ALAPVETŐ JELLEGZETESSÉGEI: 

6.1. A médiaszolgáltatás műsor ideje; napi 24 óra 

6.2. A médiaszoígáltatás ál landó megnevezése: NeoFM 

6.3. A médiaszolgáltatás sajátos arculata: közéleti, szórakoztató és információs zenei 
programterv (zenei info-tainment). 

6.4. A médiaszolgáltatás központi elemei; 

12.00-20.00 óráig 

Délutáni zenesáv 

20.00-06.30 óráig 

Éjszakai zenesáv 

Hétköznap 
I 

Központ i elemek megjelölése 

f06.30-09.30 óráig) 

Reggeli magazinműsor 

Országos, zenés, interaktiv magazinműsor. 
Közéleti-, kulturális- és sportajánlók, hazai é$ 
nemzetközi események bemutatása. 

9.30-16.00 óráig 

Délelőtti és délutáni zenesáv 

Szerkesztett zene, egy műsorvezetővé!, 
tudásmorzsákkal. 

16.00-18.00 óráig 

Délutáni magazinműsor 

Közéleti interaktív magazin. Beszámoló a 
napi hazai- ós nemzetközi közéleti 
eseményekről, játékok, információk, 
telefonos interjúk. 

18.00-19.00 óráig 

Estkultúra 

Országos kulturális program ajánló. 

20.00-22.00 óráig 

Civil- és kulturális magazinműsor 

Naponta más témájú heti magazinműsorok a 
civil szféra és a kultúra világából. 

22.00-06.30 óráig 

Bjszakai zenesáv 

Szerkesztett zene, tematikus rétegzenei órák 
beillesztésével. 

Szombat Központ i elemek megjelölése 

06.30-12.00 óráig j 
Családi magazin 

Zenés magazinműsor hétvégi kulturális- ós 
családi programajánlókkal, egészséges 
életmód tanácsokkal, 

Szerkesztett zene, Tudásmorzsákkal. 

Szerkesztett zene, tematikus rétegzenét órák 
beillesztésével. 
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j Vasárnap Központi elemek megjelölése 

00.00-06.30 óráig 

Zenei progmmfolyam 

Szerkesztett zene, Tudásmorzsákkal. 

06.30-12.00 óráig 

Családi magazin 

Zenés magazinműsor hétvégi kulturális és 
családi programajánlókkal, egészséges 
életmód tanácsokkal. 

12.00-14.00 óráig 

Délutáni zenesáv 

Szerkesztett zene, Tudásmorzsákkal. 

14.00-18.00 óráig 

Kívánságműsor 

Élő interaktív kívánságműsor, hallgatói 
véleményekkel, beszélgetésekkel, kulturális 
programajánlókkal. 

18.00-00.00 óráig 

Zenei programfolyam 

Szerkesztett zene, Tudásmorzsákkal. 

6.5. Az egyes műsorszám-típusok minimális aránya/időtartama a teljes műsoridőben 
Az Mttv. 83. §-ban foglalt közszolgálati 
célokat szolgáló műsorszámok napi 10% 

6.6. A kulturális eseményeket, nem pártpolitikai, civil önszerveződéseket bemutató 
műsorszámok aránya 

Az éjszakai órák (23.00-05.00) nélküli heti 
műsoridőben, percekben 

Kulturális eseményeket, nem pártpolitikai, 
civil önszerveződéseket bemutató 
műsorszámok aránya 

500 perc/hét 

A 6.6, pontban rögzített kötelezettségvállalás kizárólag hétköznap teljesíthető. Kulturális 
eseményeket, nem pártpolitikai önszerveződéseket bemulató egy-egy önálló műsorszám 
hossza legalább három perc, 

6 7. A Médiaszclgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden nap 06.30-09.30 óráig tartó 
idősávban legalább huszonöt percben az Mttv. 83. §-ának megfelelő közszolgálati célokat 
szolgáló műsorszámokat szolgáltat. 

6.S. A Médiaszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy naponta legalább tizenöt perc önálló 
hírműsort szolgáltat egybefüggően. A Médiaszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy 
minden nap minden egész órában legalább három perc hírműsort, 06.00 és 20.00 óra között 
minden egész órában legalább öt perc hírműsort szolgáltat, és 20.00 órakor tizenöt perces 
hírösszefoglalót ad, 

6.9. A Médiaszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a más magyarországi 
médiaszolgáltatótól átvett híranyag a hírműsor húsz százalékát nem haladja meg. 

4.1 Vív 
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6.10. A Médiaszolgáltató Kötelezettséget vállal arra, hogy médiaszolgáltatásában a magyar 
zenei műsorszámok aránya a zenei műsorszámok bemutatására fordított, a 24.00-05.00 óra 
közötti időtartam nélküli havi műsoridőben nem lehet kevesebb, mint harmincöt százalék, 

6.11. A Médiaszolgáltató az Mttv. 21 . § (1) bekezdése alapján köteles a zenei művek 
közzétételére szánt évi teljes műsoridő fegalább harmincöt százalékát magyar zenei művek 
bemutatására fordítani, 

Az Mttv. 21 . § (2) bekezdése alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok éves átlagában 
legalább huszonöt .százalékát öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek 
vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételnek kell alkotnia. 

6.12. A két évnél nem régebben nyilvánosságra került magyar zenei alkotások aránya nem 
lehet kevesebb, mint a zenei műsorszámok bemutatására fordított, éjszakai órák {23.00¬
05.00) nélkül számolt havi műsoridő tiz százaléka. 

VII. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

7 . 1 A Médiaszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Médiaszolgáltatási Jogosultság 
teljes időtartama alatt az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja. 

PS (műsomév). -. * 
Pl (müsorazonosító) 
RT (rádiószöyeg)  
CT (idő és dátum) 
AF (alternatív frekvenciasávok 
listája) 

VIII. MÉDIASZOLGÁLTATÁSI DÍJ 

8.1. A Médiaszolgáftatő a Médiaszoígáltatási Jogosultságért annak teljes időtartamára 
minden további feltétel és felszólítás nélkül médiaszolgáltatási díjat köteles fizetni a 
Médiatanácsnak, 

A Médiaszolgáltatási Jogosultság ellenértékeként fizetendő éves médiaszolgáltatási díj 
összege az Mttv. 207. § (4)_ bekezdése alapján 2012. január 1. napjától 2011. évi árszinten 
évi 464.792.327,- Ft + ÁFA (azaz négyszázhatvannégymilíió-hétszázkilencvenkétezer-
háromszázhuszonhét forint plusz ÁFA) (a „Médiaszoígáltatási Díj"), amelyei jelen fejezet 
rendelkezései szerint kell a Médiatanácsnak megfizetni 

8.2. A Médiaszoígáltatási Díjat negyedévente előre, a negyedév első hónapjának 15. napjáig 
kell megfizetni. A Médiaszoígáltatási Díj teljesítésének időpontja az a nap, amikor az a 8.8. 
pontban megjelölt számlán jóváírásra kerül. 

8.3. A Médiaszolgáltatási Díj negyedévente esedékes részének számítási alapja a? adott 
{naptári) évre fizetendő Díj 
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8.4. ^ A Médiaszolgáltatási Díj összege évente a Központi Statisztikai Hivatal által 
megállapított és közzétett „Éves Fogyasztói Árindex" mértékének megfelelő arányban 
növekszik. A díjkorrekciót a 8.1. szakaszban szereplő ÁFA nélküli összeg vonatkozásában 
évente, minden előzetes egyeztetés vagy nyilatkozat nélkül, automatikusan végzi el a 
Médiatanács. 

8.5. A Médiaszolgálíatási Díj a 8.1. szakaszban meghatározott összegnél kevesebb nem 
lehet. 

8.6. A Médiaszofgáítatásí 'Díjat a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00295141-00000024 számú számlájára kell megfizetni. 

8.7. A Médiaszolgálíatási Díj késedelmes megfizetése esetén a Médiaszolgáltatö késedelmi 
kamatot köteles a Médiatanácsnak fizetni A késedelmi kamat mértéke a mindenkori, az 
MNB által közzétett jegybanki alapkamat kétszerese. 

8.8. Amennyiben a Médiaszolgáltatőnak a Médíatanáccsal szemben egy időben több 
jogcímen áll fenn fizetési kötelezettsége, úgy a Médiatanács a Médiaszolgáltatö által fizetett 
összegeket, a teljesítés megjelölt jogcímének figyelmen kívül hagyásával jogosult más 
jogcímen és/vagy sorrendben elszámolni. 

8.9. A Médiatanács az Mttv. 44. § (6) bekezdése alapján a Médiaszolgáftatási Díj összegét a 
8.4. szerinti díjkorrekcióval egy időben felülvizsgálhatja. 

IX. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉG 

9.1. A Médiaszolgáltató a jelen Hatósági Szerződés nem teljesítése vagy nem 
szerződésszerű teljesítése esetén beálló fizetési kötelezettsége biztosítására köteles a 
Médiatanácsnak bankgaranciát nyújtani. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 
Médiaszolgáltatö a Szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesiti, úgy a Médiatanács 
a Médiaszolgáltató minden további megkérdezése nélkül e biztosítéki összegből követelését 
közvetlenül kielégítheti. 

9.2. A Médiaszolgáltató köteles a Médiatanácsnak átadni a pénzintézet által kiállított 
bankgaranciára vonatkozó okmányokat. Ennek összege a Díj egynegyed (1/4-ed) része, 
azaz 2011. évi árszinten 147.571.564,- Ft (azaz egyszáznegyvenhétmillió-
ötszázhetvenegyezer-ötszázhatvannégyforint) (a „Bankgarancia Összege"). A bankgarancia
nyújtási kötelezettség teljesítésének időpontja az a nap, amikor a Médiaszolgáltató az 
érvényes és megfelelő összegre vonatkozó bankgarancia-nyilatkozatot a Médiatanács 
részére eljuttatta. A Médiaszolgáltatási Díj 8.4. szakasz szerinti indexálása, illetve 8.9. 
szakasz szerinti felülvizsgálata a Bankgarancia Összegét is érinti. 

9.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a 
bankgarancia a Médiaszolgáítatási Jogosultság teljes időtartama alatt megszakítás nélkül a 
Médiatanács rendelkezésére álljon, Ene tekintettel, amennyiben a bankgaranciát a 
Médiatanács a 9.4. szakasz feltételei szerint érvényesíti, és erről a Médiaszolgáltatót 
tájékoztatja, a Médiaszolgáltatö köteles gondoskodni arról, hogy a Médiatanácsnak a jelen 
szerződést biztosító új, a 9.2. pont szerinti összegű bankgarancia a fenti értesítés 
kézhezvételétől számított 5 napon belül rendelkezésre álljon. A Médiaszolgáltató ezen 
kötelezettsége a Jogosultság teljes időtartama alatt folyamatosan fennáll azzal, hogy a 
Médiaszolgáltató akkor is köteles a 9.2. szakasznak megfelelő összegű bankgarancia 
nyilatkozatot benyújtani, ha a bankgarancia felhasználásának jogosságát egyébként vitatja. 
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9.4. A Médiatanács a bankgarancia alapján, az azt kiállító pénzintézettől akkor követelhet 
teljesítést, ha a Médiaszolgáltató a jelen Hatósági Szerződést nem vagy nem 
szerződésszerűen teljesíti, és ezzel a Médiatanács fefé tartozása keletkezik. 

9.5. Amennyiben a Médiaszolgáltatási Jogosultság megszűnésekor a Médiaszclgáltatónak a 
Médiatanáccsal szemben fizetési kötelezettsége nem áll fenn, a Médiatanács a 
bankgaranciára vonatkozó okmányokat a Média szolga Itató részére felszabadítja. 

9.6. A bankgarancia nyújtásának késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató 
késedelmi kamatot köteles a Médiatanácsnak fizetni. A késedelmi kamat mértéke a 
mindenkori, az MN8 által közzétett jegybanki alapkamat kétszerese. 

X. A HATÓSÁGI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, A 
SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

10.1. A Médiatanács a Hatósági Szerződésben foglaltak teljesítését, valamint az Mttv-ben 
foglalt előírások betartását hatósági ellenőrzés keretében az Mttv-nek, illetve az egyéb 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ellenőrzi. 

10.2. A Média szolgáltató kötelezettséget vállal az Mttv 175. §-a alapján fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges dokumentumok efkészítósére, 
megőrzésére, szolgáltatására és önellenőrzésre. A Médiaszolgáltató köteles a műsorára 
vonatkozó hiteles dokumentációt - ideértve a teljes médiaszolgáltatás kimenőjelének teljes 
rögzítését - a közzétételt követő hatvan napig megőrizni, illetve felkérésre térítésmentesen 
haladéktalanul átadni a Médiatanácsnak. 

10.3. A Médiaszolgáltató saját szerződésszegése esetére aláveti magát az Mttv-ben 
meghatározott jogkövetkezményeknek, amely szerint szerződésszegése esetén a Hatósági 
Szerződés jogerős és végrehajtható határozatnak minősül. Felek rögzítik, hogy amennyiben 
a Médiatanács hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a 
Hatósági Szerződést megszegte, az Mttv. 161. § (1) bekezdése szerinti szempontok 
mérlegelésével - az Mttv. 182. § a) pontja szerinti hatáskörében - hatósági eljárás, vagy a 
közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évs CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti végrehajtási eljárás megindításáról dönt 

10.4. Amennyiben a Médiatanács hatósági eljárást indít és megállapítja, hogy a 
Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződést megszegte, az Mttv-ben szabályozott 
jogkövetkezményeket alkalmazhatja a Médiaszolgáltatóval szemben. 

10.5. A Médiatanács hatósági eljárás keretébon az Mttv-ben rögzített eseteken kívül az 
alábbi súlyos jogsértések esetében jogosult mórlegelése szerint - akár a2 Mttv-ben 
meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett - írásban azonnali hatállyal 
felmondani a Hatósági Szerződést: 

10.5.1. a Szerződést nem lehetett volna megkötni és a - kizárólag a Médiaszolgáltató által 
előidézett - jogsértő állapot még fennáll, vagy 
10.5.2. a Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés 3.4. pontját megszegi és a 
Médiaszolgáltatási Jogosultságot nem személyesen gyakorolja, átruházza, engedményezi 
vagy egyébként más módon elidegeníti, illetve megterheli, vagy 
10.5.3. a Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés 3.2. vagy 3.7. pontját megszegi, és a 
Médiaszolgáltatást folyamatosan több mini tizennégy napig szünetelteti, vagy nem a 
hivatkozott szakasz feltételei szerint végzi, vagy 
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10.5.4.3 Médiaszolgáitató a Hatósági Szerződés II!. fejezetében foglaltakat súlyosan, 
ismételten vagy folyamatosan megszegi, vagy 
10.5.5. a Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés VI. fejezetében foglaltakat súlyosan, 
ismételten vagy folyamatosan a Médiatanács felhívása ellenére megszegi, vagy 
10.5.6, a Médiaszolgáltató, illetve tagja, alapítója a megszűnéséről határoz, vagy ha a 
Médiaszolgáltatót jogerős közigazgatási vagy bírósági döntés médiaszotgaltatói 
tevékenysége vagy működése felfüggesztésére, vagy megszüntetésére kötelezi {kivéve a 
Médiatanács ilyen határozatát), illetve ha ellene csöd- vagy felszámolási eljárás indult, vagy 
10 5.7. a Médtaszolgáltató, vagy a műsorszórását végző vállalkozás nem rendelkezik a 
műsorsugárzásához szükséges érvényes rádióengedéllyel, vagy 
10.5.8. a Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés 9 2. pontját megszegi és a teljes 
Bankgarancia Összeget tartalmazó, a bankgaranciára vonatkozó okmányokat nem adja át a 
Médiatanácsnak, illetve a Hatósági Szerződés 9.3. pontját megszegi és a bankgarancia 
teljes összegére vonatkozó bankgarancia-nyilatkozatot árinak esedékességétől számított 
húsz napon belül nem küldi meg, vagy 
10.5.9. a Médiaszolgáltatö a Médiaszolgáltatási Díjat jelen Hatósági Szerződés feltételei 
szerint, határidőben - illetve a Médíatanács felhívása ellenére további tizenöt napon belül -
nem fizeti meg. 

10.6. A Hatósági Szerződés Médiatanács általi azonnali hatályú felmondása esetén a 
Médiaszolgártatásí Jogosultság a felmondásról szóló hatósági döntésnek a Médiaszolgáltató 
részére történő közlése napját követő napon megszűnik. A Médiaszolgáltató a Hatósági 
Szerződés megszűnésének napján köteles a médlaszolgáltatássai felhagyni. 

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

11.1. Jelen Hatósági Szerződés 2012. január 1. napján lép hatályba. 

A Médiaszolgáltatónak a Műsorszolgáltatási Szerződés alapján 2011. december 31 . napjáig 
fennálló kötelezettségeit - így különösen a Médiaszolgáltató Műsorszolgáltatási Szerződés 
szerinti díjfizetési kötelezettségét - jelen Hatósági Szerződés nem érinti és nem módosltja. 

11.2. A jelen Hatósági Szerződést a Felek kizárólag közös akaratnyilvánítással, írásban 
módosíthatják. 

11.3. A Hatósági Szerződés módosítása iránt indított per nem befolyásolja a Hatósági 
Szerződés végrehajtását, érvényesítését, illetve nem rendelkezik halasztó hatállyal a 
Hatósági Szerződés végrehajtása, érvényesítése tekintetében. 

11.4. Amennyiben a jeíen Hatósági Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek 
minősülne, az a Hatósági Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem énnti, A 
Felek megállapodnak abban, hogy Ilyen esetben egymással jóhiszemű tárgyalásokat 
folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmával 
érdemben megegyező érvényes rendelkezéssel váltsák fel és a Hatósági Szerződést annak 
megfelelően módosítsák. 

11.5. A jeíen Szerződés irányadó joga a magyar jog. 

A jelen Hatósági Szerződést a Felek öt, egymással mindenben megegyező példányban írták 
alá. 
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A Felek a jelen Hatósági Szerződést gondosan elolvasták, értelmezték és a Hatósági 
Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták 

Kelt Budapesten, 2011. december hó 23. napján 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság FM1 Kommunikációs 
Médiatanácsa és Kulturális Zrt. 
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Melléklet 
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