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A Fovárosi Bíróság mint másodfokú bíróság
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dr. Csuka Béla ügyvéd (9700 Szombathely, Bajcsy-Zsilinszky út 1-3. Ill/34.) által képviselt
Közösségi Rádiózásért Alapítvány (9700 Szombathely,Ady tér 5.) felperesnek,

dr. Vörös Orsolya jogtanácsos által képviselt
Országos Rádió és Televízió Testület ( 1088Budapest, Reviczky u. 5.) alperes ellen,

pályázati eljárás szabálytalanságának megállapítása iránt indított perében a Pesti Központi
Kerületi Bíróság 2007. március 28-án kelt 12. P. 51.753/2006/11. számú ítélete ellen az alperes 12.
számú fellebbezése folytán az alulírott napon - nyilvános tárgyaláson - meghozta a következo

Ítéletet:

A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét megváltoztatja, és a keresetet elutasítja.

Mellozi az a1pereselsofokú perköltségben marasztalását a felperes j~vára.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 12.000 (tizenkettoezer) forint
együttes elso- és másodfokú perköltséget;valamint az államnak- külön felhívásra - 12.000
(tizenkettoezer) forint le nem rótt fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

INDOKOLÁS

Az elsofokú bíróság ítéletével megállapította, hogy az alperes 1149/2005. (VI.15.) sz. határozata,
valamint az alapjául szolgáló eljárás a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvénybe, és
az általános pályázati feltételekbe ütközik.
Kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperes javára 55.000 Ft perköltséget.

Indokai szerint az alperes a 2005. július l5-én kelt 114912005.számú határozatával a Szombathely
88,4 MHz frekvenciára a Nyugat Rádió Kft. pályázót nyilvánította nyertesnek. Rögzítette, hogya
pályázat elbírálásának feltételeit a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tv. (a
továbbiakban Rttv.) 98-101. §-ai határozzák meg. Rámutatott, hogy mivel az alperes a felperes
pályázatát alaki és tartalmi szempontból nem tartotta érvénytelennek, így nem került sor az Rttv. 99.
§ (1) bekezdése szerin t a pályázat érvénytelenség címén történo visszautasítására, hanem a
felperest hiánypótIásra hívta fel, melyet maradéktalanul teljesített.
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Rámutatott, hogy az alperes a felperest mint a nem nyereségérdekelt feltételeknek megfelelo
pályázót kezelte mindvégig és a pályázati eljárást a versenyeztetéssel folytatta, holott az alperesnek
a többször mód. 213/1997. (IX.25.) ORTT határozata szerint a nem nyereségérdekelt
musorszolgáltatóvá minosítésre irányuló kérelem tárgyában 60 napon belül döntenie kellett volna
abban az esetben is, ha a pályázó ennek a minosítésnek megfelel.

Kifejtette, hogy az alperes elismerte, miszerint a nem nyereségérdekeltté minosítés tárgyában
határozatot nem hozott, így a felperes a pályázat elbírálása során joggal hihette azt, hogy ot nem
nyereségérdekeltpályázókéntkezeli. Erre figyelemmelaz Rttv. 101.§ (3) bekezdéseértelmébena ,

musorszolgáltatási jogosultságot a felperesnek kellett volna megszereznie, így szükségtelen volt a
továbbiakban a pályázók pályázatainak értékelése.
Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy az alperes eljárása nem felelt meg az Rttv. 98-101.
§-aiban meghatározott követelményeknek és megsértette a mód. 213/1997. (IX.25.) ORTT
határozatot, valamint az általános pályázati feltételek rendelkezéseit.

Ítéletének indokolásában rámutatott arra is, hogy az alperes a pályázók pályázati ajánlatának
értékelése során sem az általános pályázati feltételekben foglaltak szerint járt el, mert a jogszeru
muködésre a felperesnek nem adott pontot, ezzel a felperest hátrányosan kezelte.
Rámutatott arra is, hogy a határozat indokolása sem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek,
hiszen a határozathoz csatolt melléklet az alperes döntésének indokait sem tartalmazta, ezért az
értékelés nélkülözte a tárgyszeruséget, a felperes irányában teljesen szubjektív, hátrányosan
megítélo volt.
A Pp. 123. §-ának második mondatára történo utalással megállapította~"hogy az adott esetben -a
megállapítási keresetnek helye volt, hiszen a felperes nincs abban a helyzetben, hogy a pályázat
elbírálásával kapcsolatban az alperestol teljesítést követeljen, a Szombathely 88,4 MHz frekvenciát
a nyertes muködteti., Álláspontja szerint a felperes megjelölte azokat a jogokat, amelynek
tekintetében nyilvánvalóan a jövore nézve jogvédelmet igényelhet.

Az elsofokú bíróság ítélete ellen az alperes fellebbezett, melyben annak megváltoztatását és a
kereset elutasítását kérte.

Álláspontja szerint az elsofokú bíróság az általa helyesen megállapított tényállásból helytelen jogi
következtetésre jutott azzal, hogy megállapította aZalperes törvénysértését a pályázat pontozásában
is. Álláspontja szerint a perben irrelevánsak a pontozás részletei, mert arra már a hibás döntést
követoen került sor.
Rámutatott arra, hogy az alperes nem közigazgatási ügyben hozott határozatával hirdetett nyertest a
Szombathelyi 88,4 MHz rádiófrekvencia tekintetében, a pályázat nyertesévei, a Nyugat Rádió Kft.-
vel pedig a Polgári törvénykönyv szabályai szerint kötött musorszolgáltatási szerzodést.
Fellebbezésében megismételte azt az elsofokú eljárásban eloadott álláspontját, miszerint az adott
esetben már hiánypótlásra sem volt lehetoség, figyelemmel a pályázati felhívás 10.7. pontjában
foglaltakra, ennek ellenére a testület méltányosságból kiküldte a hiánypótlási felhívást.
Fellebbezésében eloadta, hogyahiánypótlás után a felperest azért nem értesítette a nem
nyereségérdekelt musorszolgáltatóvá nyilvánításról szóló döntésérol, mert erre a döntésre csak az
esetleges nyertessé nyilvánítás után került volna sor hiszen egy adott jogosultságon történo
musorszolgáltatásban lesz nem nyereségérdekelt vagy közmusor szolgáltató egy pályázó.
Fellebbezésében elismerte, hogy a pályázati ajánlatok alaki vizsgálata során hibázott a testület,
amikor a felperes pályázati ajánlatát nem utasította vissza. A pályázati eljárás többi része azonban
álláspontja szerint szabályos volt, emiatt a jelen perben nem vizsgálható a pontozás jogszeriísége,
megjegyezve, hogy a szubjektív pontok odaítélése, illetve oda nem ítélése miatt per sem



..

...

...

A FÖVÁROSI BÍRÓSÁG
mint másodfokú bíróság
47. Pf. 634.095/2007/4. - 3 -

kezdeményezheto. Ennek ellenére fellebbezésében kifejtette álláspontját a jogszeru muködésre
adható pontokkal kapcsolatban is.

Fellebbezésében eloadta, hogy a felperes a rádióengedély kiadása során nem kért adatszolgáltatást,
azt a NHH eloször nem észlelte és jogszabálysérto módon adta ki a rádió engedélyt, melyet késobb
hivatalból visszavont. A pályázat elbírálása idején a musorszolgáltató részben önhibájából képtelen
volt muködni az új frekvencián, hiszen arra vonatkozóan nem volt rádióengedélye, a régin pedig
azért, mert nem volt megfelelo adója.
Kiemelte, hogy az adott esetben azért sem állapíthatók meg a pályázat elbírálásának hiányosságai és
hibái, mert nem a felperes volt az egyetlen pályázó.
Fellebbezésében rámutatott, hogy az elsofokú bíróság ítéletének a megállapítási kereset
megengedhetosége tárgyában kifejtett álláspontjával nem ért egyet, a védendo jogokat az elsofokú
bíróság tévesen állapította meg, ezért a jelen esetben nem lett volna helye megállapítási kereset
eloterjesztésének. .,

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsofokú bíróság ítéletének helyb~'nhagyását és az
alperes másodfokú perköltségben való marasztalását kérte.

A fellebbezés alapos.

...

A Pp. 123. § második mondata szerint megállapításra irányuló egyéb kereseti kérelemnek csak
akkor van helye, ha a kért megállapítás a felperes jogainak az alperesseI szemben való megóvása
végett .szükséges és a felperes a jogviszony teI111észeténélfogva vagy a kötelezettség lejártának
hiányában vagy valamely más okból teljesítést nem követelhet.
A megállapítási kereset indításának tehát két együttes feltétele van, mégpedig a jogvédelem
szükségessége, valamint a teljesítés követelésénekkizártsága.
Az elsofokú bíróság ítéletének indokolásáb~ helytállóan állapította meg, hogy a pályázat
elbírálásával kapcsolatban a felperes teljesítést nem követelhet az alperestol, hiszen az alperes a
pályázatot elbíráita és a musorszolgáltatási szerzodést a nyertesnek nyilvánított Nyugat Rádió Kft.-
vel kötötte meg.
Azt azonban az elsofokú bíróság téves ténybeli következtetéssel állapította meg, hogy a felperes a
jogvédelem szükségességét a jövore nézve megjelölte, ugyanis a felperes a per során ilyen konkrét
okot vagy körülményt nem jelölt meg, de egy esetleges jövobeli pályázat vonatkozásában
jogvédelemre nem is kerülhet sor, mivel minden pályázat a pályázati kiírás ismeretében értékelheto.

...

A másodfokú bíróság utal arra is, hogy az Rttv. 90. § (1) bekezdése valamint 101. § (3) bekezdése
értelmében szerzodéskötési kötelezettség az alperest a nyertesnek nyilvánított pályázóval szemben
sem köti, ilyen kötelezettséget a törvény nem fogalmaz meg.
A másodfokú bíróság rámutat arra is, miszerint a jogvédelem szükségességét a pályázati eljárás
lezárására figyelemmel ennek tükrében kellett vizsgálni, azzal hogy jelenleg a felperesnek nincs
olyanjoga, amely az alperesseI szemben megóvásra szorul.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdése
alapján megváltoztatta és a keresetet elutasította. Erre figyelemmel nem foglalkozhatott az alperes
fellebbezésének a pályázati feltételekkel, a pályázók pontozásával, illetoleg a pályázat során
nyertesnek nyilvánított személy megállapításáravonatkozó részével.

Figyelemmel arra, hogy a felperes pervesztes lett, a másodfokú bíróság az alperes elsofokú
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perköltségben való marasztalását is melIozte és a felperest kötelezte az alperes javára járó együttes
elso- és másodfokú perköltség megfizetésére a Pp. 78. § (1) bekezdése szerint.

A le nem rótt fellebbezési illeték viselésérol a 6/1986. (VI. 26) IM rendelet 13. § (2) bekezdése
szerint rendelkezett.

o,'.

Budapest, 2008.- m'árcius 25. napján.

dr. Tulipán Mariann s.k.
bíró, eloadó

dr. Boda Dalma s.k.
a tanács elnöke

Király Róbertné
dr. Johanovits Lívia s.k.

bíró
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