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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Reális Zöldek Klub
(székhelye: 1026 Budapest, Endrödi u. 26., nyilvántartási száma: 01-02-0004910; a továbbiakban:
Bejelentő) sajtótermék nyilvántartásba vételére irányuló kéreime alapján - a Bejelentő által
szolgáltatott adatok szerint - a Reális Zöld valóság című sajtóterméket 2017. április 25. napjával
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A Hatóság a fenti adatokkal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
C LXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 46. § (4) bekezdése alapján a Bejelentő által megjelölt
sajtóterméket a sajtótermékekről vezetett nyilvántartásába bejegyezte.

Az Mttv. 41. § (6) bekezdés szerint a sajtótermék alapítójának, kiadójának neve, elérhetősége és a
sajtótermék elnevezésére vonatkozó adatok nyilvánosak és a Hatóság internetes honlapjáról
elérhetőek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 82. § (2) bekezdése alapján a hatóság által valamely tény, adat, jogosultság vagy
állapot igazolására kiállított okiratot, mindezek más hasonló módon törtértö igazolását, valamint a
hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést határozatnak kell tekinteni.

Az Mttv. 46. § (7)-(8) bekezdés szerint a sajtótermék kiadója és alapítója 15 napon belül köteles
bejelenteni a Hatóságnak a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásokat.

A sajtótermék hatósági nyilvántartásba vett címét nem lehet megváltoztatni.

Ha a sajtótermék Kiadója nyomtatott és internetes sajtóterméket is megjelentet, köteles sajtótermékeit
külön-külön bejelenteni, amennyiben azok tartalma nem teljesen azonos.

Amennyiben a nyilvántartás ba vételre vonatkozó szabályokat a kiadó vagy az alapító megsérti,
a Hatóság - az Mttv. 185. § (2) bekezdésben foglalt fokozatosság és arányosság figyelembe
vétel évei - egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

A Hatóság felhívja továbbá Bejelentő figyelmét az alábbi szabályokra.

A sajtóterméken fel kell tüntetni a szerkesztés re és a kiadásra vonatkozó legfontosabb
adatokat (impresszum). Az impresszumban fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a
kiadásért felelős személy nevét, továbbá a szerkesztésért felelős személy nevét.

A sajtóterméket törölni kell a nyilvántartásból, ha a sajtótermék kiadásának megkezdését a
nyilvántartásba vételtől számított két éven át elmulasztják, vagy a megkezdett kiadást öt évnél
hosszabb időre megszakítják, vagy ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet alapító legalább tizenöt napja jogutód nélkül megszünt.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Ket. 98. § (1) bekezdése értelmében önálló
jogorvoslatnak van helye, amelynek keretében az Mttv. 165. § (1) és (2) bekezdése alapján a Nemzetí :
Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatalához (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssei lehet élni
5.000 Ft, azaz őtezer forint másodfokú eljárási díj nak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar
Államkincstárnál vezetett, 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történö megfizetése
mellett. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa mint másodfokú hatóság a
fellebbezést 40 napon belül bírálja el.

A Hatóság hatáskörét az Mttv. 41. § (4) bekezdés hj, i) pontja és a 184. § (1) bekezdés a), cd) pontja
határozza meg.

A Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontja szerinti tájékoztatás a fellebbezés előterjesztésének határidejére
vonatkozóan a Ket. 99. § (1) bekezdésén, a halasztó hatály tekintetében a Ket. 101. § (1) bekezdésén
alapul.

A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási
szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 17. § (18) bekezdése
határozza meg.

Szeged, 2017. április 25. Aranyosné dr. Börcs Janka,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából

Erről értesül:
1. Reális Zöldek Klub (1026 Budapest, Endrődi u. 26.) (Alapító, Kiadó)
2. Irattár .
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