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A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti 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 ötezer forint másodfokú eljárási dijnak a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-
00300939-00000017 számú számlájára törlénő megfizetése mellett. A Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa, mint másodfokú hatóság a fellebbezést 40 napon
belül bírálja el."

A másodfokú hatóság az elsőfokú döntés indokolását az alábbiak szerint változtatja
meg:

A másodfokú hatóság törli az elsőfokú döntés 2. oldal ötödik bekezdésének
utolsó, vastaggal szedett két mondatát, valamint a 2. oldal hatodik bekezdéstől a
3. oldal ötödik bekezdéséig bezárólag terjedő részt, és helyükbe az alábbi, dőlt
betűvel szedett szöveg lép:

"A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 41. § (2) bekezdése szerinti a sajtótermékek
nyilvántartása deklaratív hatályú nyilvántartás, mert a nyilvántartásba vétel nem
feltétele a sajtótermék kiadásával kapcsolatos szolgáltatás, tevékenység
megkezdésének, hanem a nyilvántartásba bejegyzett jog, tény, adat fennállásának
bizonyítására szolgál.

A sajtótermékek nyilvántartása - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályáiról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 86. § (1)
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