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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

1033/2019. (IX. 3.) számú 
 

Végzése 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest, Reviczky utca 5., a 
továbbiakban: Médiatanács) a honlapján és hirdetményi úton 2019. január 11-én közzétett 
pályázati felhívással (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) a Győr 96,4 MHz körzeti 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő használatára 
megindított pályázati eljárás (a továbbiakban: Pályázati Eljárás) nyertesével, a FEHÉRVÁR 
RÁDIÓ Kft.-vel (1114 Budapest, Szabolcska Mihály u. 3. 2. em. 1.) történő hatósági 
szerződéskötés céljából PJ/4800-8/2019. számú végzésével hivatalból indított hatósági 
eljárást  
 

megszünteti. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jelen végzés annak közlésétől számított 15 
(tizenöt) napon belül támadható meg közigazgatási perben. A Fővárosi Törvényszékhez 
címzett keresetlevelet a Médiatanácshoz kell benyújtani, a Törvényszék egyszerűsített perben 
jár el. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezett a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban 
meghatározott módon terjesztheti elő a Médiatanácsnál. A keresetlevél benyújtásának a 
végzés hatályosulására nincs halasztó hatálya, az azonnali jogvédelem a Fővárosi 
Törvényszéktől kérhető.  
 

Indokolás 
 
A Médiatanács a 797/2019. (VI. 25.) számú határozatával megállapította, hogy a Pályázati 
Eljárás nyertese a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. pályázó. 
 
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 63. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács a nyertességről szóló 
határozatnak a nyertessé nyilvánított pályázóval történő közlésével egyidejűleg a pályázat 
nyertesével való hatósági szerződéskötés érdekében hivatalból hatósági eljárást indít. E 
hatósági eljárás ügyintézési határideje 45 (negyvenöt) nap. 
 
A Médiatanács PJ/4800-8/2019. számú végzésével az Mttv. 63. § (1) bekezdése alapján a 
Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára vonatkozó hatósági szerződés FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft.-vel való megkötése 
céljából hivatalból hatósági eljárást indított. 
 
A FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. a Médiatanács 797/2019. (VI. 25.) számú eredményről szóló 
határozatát, valamint a hatósági szerződéskötési eljárás megindításáról szóló PJ/4800-
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8/2019. számú végzést - a tértivevény tanúsága szerint - 2019. július 9-én vette át. A 
FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. a Médiatanács 797/2019. (VI. 25.) számú határozatával szemben 
jogorvoslattal nem élt. 
 
A Médiatanács a 932/2019. (VII. 23.) számú döntése alapján az Mttv. 63. § (1) bekezdése és 
a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján hatósági szerződés megkötését kezdeményezte a 
FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft.-vel a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, és a 
FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint 
engedélyezte a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. Győr 96,4 MHz körzeti kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 
kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 
 
A Médiatanács emellett 933/2019. (VII. 23.) számú döntésével a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. Győr 
96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 
benyújtott pályázati ajánlatában foglaltakra tekintettel kezdeményezte a Radio Plus Kft. 
Budapest 96,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés 
módosítását is. 
 
A FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. a Médiatanácshoz 2019. augusztus 22-én benyújtott beadványában 
bejelentette, hogy a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 
nem tudja megkötni a hatósági szerződést, a szerződéskötéstől eláll. 
 
Bejelentésének indokolásaként előadta, hogy a pénzügyi erőforrásai, valamint a munkaerő és 
egyéb kapacitás hiánya miatt a médiaszolgáltatás megindítása felelősen nem vállalható 
részéről. A FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. a meglévő médiaszolgáltatási jogosultságának biztos 
működését nem kockáztatja, ezért az elnyert Győr 96,4 MHz körzeti médiaszolgáltatási 
lehetőségről lemond. A döntéséről a hálózatos médiaszolgáltatóként megjelölt Radio Plus Kft.-
t tájékoztatta. 
 
Az Mttv. 63. § (1) bekezdése szerint: 
 
„63. § (1) A 62. § (1) bekezdés b) pont szerinti határozatnak a nyertessé nyilvánított pályázóval 
történő közlésével egyidejűleg a Médiatanács a pályázat nyertesével való hatósági 
szerződéskötés érdekében hivatalból hatósági eljárást indít. E hatósági eljárás ügyintézési 
határideje negyvenöt nap.” 
 
A hatósági szerződéskötés szabályai a Pályázati Felhívás szerint: 
 
„3.1.1. Az 1.11.3.1. b) pont szerinti határozatnak a nyertessé nyilvánított pályázóval történő 
közlésével egyidejűleg a Médiatanács a Pályázati Eljárás nyertesével való hatósági 
szerződéskötés érdekében hivatalból hatósági eljárást indít az Információs táblában szereplő, 
a Médiatanács 1262/2018. (XI.20.) számú döntésével elfogadott frekvenciatervű 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára.   
3.1.2. A szerződéskötési eljárásban a pályázó köteles a hatósági szerződést, vagy vételkörzet-
bővítésre irányuló nyertes pályázó esetén a szerződésmódosítást a Médiatanács döntésének 
közlésétől számított 45 (negyvenöt) napon belül megkötni.  
3.1.3. A hatósági szerződés nyelve magyar.” 
 
A FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. a Médiatanács 797/2019. (VI. 25.) számú eredményről szóló 
határozatát, valamint a hatósági szerződéskötési eljárás megindításáról szóló PJ/4800-
8/2019. számú végzést - a tértivevény tanúsága szerint - 2019. július 9-én vette át, amelyre 
tekintettel legkésőbb 2019. augusztus 23. napjáig volt köteles a hatósági szerződést megkötni. 
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Az Mttv. 63. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„63. § (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárásban a pályázat nyertese nem 
vesz részt, vagy a hatósági szerződés megkötését akadályozza, az (1) bekezdésben 
meghatározott ügyintézési határidőn túl a hatósági szerződés nem köthető meg, ez esetben a 
Médiatanács az eljárás megindításától számított negyvenötödik napon az eljárást 
megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.” 
 
A Pályázati Felhívás 3.1.4. pontja az Mttv.-vel összhangban szintén rögzíti, hogy  
 
„3.1.4. Amennyiben a 3.1.1. pont szerinti hatósági eljárásban a Pályázati Eljárás nyertese nem 
vesz részt, vagy a hatósági szerződés megkötését akadályozza, a 3.1.2. bekezdésben 
meghatározott határidőn túl a hatósági szerződés nem köthető meg. Ez esetben a Médiatanács 
az eljárás megindításától számított 45. (negyvenötödik) napon az eljárást megszünteti. Az 
eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.”  
 
Tekintettel arra, hogy a hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 63. § (1) bekezdése által 
előírt 45 (negyvenöt) napos határidőn belül a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. elállása folytán nem 
került sor, a Médiatanács a hatósági szerződéskötési eljárást az Mttv. 63. § (2) bekezdése és 
a Pályázati Felhívás 3.1.4. pontja alapján megszüntette. 
 
A fentiek alapján a Médiatanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
Tekintettel arra, hogy a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. a hatósági szerződést nem kötötte meg, a 
Pályázati Felhívás 1.9.10. pontja alapján a befizetett pályázati díj teljes összegét elveszti. 
 
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 63. § (2) bekezdésén, az Mttv. 132. § b) 
pontján és az Mttv. 182. § h) és j) pontján alapul. 
 
Az Mttv. 144. §-a értelmében a Médiatanács az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel és 
kiegészítésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint jár el. 
 
A fellebbezés kizártságáról történő tájékoztatás az Ákr. 116. §-án, a közigazgatási per 
kezdeményezésének lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 114. §-án, az Mttv. 163. § (3) 
és (7) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Kp.) 12. § (2) bekezdés a) pontján és 13. § (11) bekezdésén, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 
48. § (1) bekezdésének l) pontján, az 50. § (1) bekezdésén és a 124. §-án, továbbá a Kp. 29. 
§ (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. 
§-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul. 
 
Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2019. szeptember 3. 

A Médiatanács nevében és megbízásából 
 
 

Dr. Karas Monika 
elnök s.k. 

 
 

Dr. Kollarik Tamás 
hitelesítő tag s.k. 


