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A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság  
Médiatanácsának 

 
1297/2012. (VII. 18.) számú 

 
 

HATÁROZATA 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky u. 5., 
továbbiakban: Médiatanács ) Páll József egyéni vállalkozó (lakhelye: 5000 Szolnok, Csokonai út 
54., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 2012. június 20-án a Szolnok 90,4 MHz tekintetében 
érkezett ideiglenes hatósági szerződésre irányuló kérelme ügyében úgy dönt, hogy  
 
 
nem köt ideiglenes Hatósági Szerződést a Médiaszolgáltatóval a Szolnok 90,4 MHz tekintetében. 

 
 
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat 
felülvizsgálata a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz 
három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat 
végrehajtására halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Bíróság a keresetet harminc napon belül tárgyalás 
tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető.  
 
 

Indokolás  
 
 
A Médiatanács jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) 1999. 
január 25. napján kötött műsorszolgáltatási szerződést a Médiaszolgáltatóval helyi kereskedelmi rádiós 
jogosultságra a Szolnok 90,4 MHz vonatkozásában. A Médiaszolgáltató jogosultságát a Testület 2005-
ben a műsorszolgáltató kérelmére 2011. január 21-ig meghosszabbította.  
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a 2011. évben, és 
2012-ben több alkalommal kötött ideiglenes jogosultságra vonatkozó szerződést a Médiaszolgáltatóval, 
a legutóbbi, 2012. május 21-én megkötött ideiglenes szerződés a 2012. május 21. és 2012. július 20. 
közötti időszakra szól. 
 
 
 
 
 
 
 
Tekintettel arra, hogy a Páll József egyéni vállalkozó ideiglenes jogosultsága 2012. július 20-án lejár, a 
médiaszolgáltató 2012. június 20-án érkezett beadványában kérelmezte, hogy a Médiatanács az ezt 
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követő időszakra kössön vele szerződést ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultságra 60 napos 
időtartamra, a Szolnok 90,4 MHz jogosultságra. 
 
Az Mttv. 65. (11) bekezdése szerint a Médiatanács – azon rádiós médiaszolgáltatók helyzetének 
rendezése céljából, amelyeknek a szerződése a közeljövőben végleg lejár, azonban a jogosultságok 
pályáztatása az eredeti jogosultság lejártának időpontjáig már nem folytatható le – 60 napra ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződést köthet. Az ideiglenes hatósági szerződést kizárólag a pályázati eljárás – 
illetve a pályázati eljárás érdemében hozott határozattal vagy a pályázati eljárást megszüntető 
végzéssel szemben esetlegesen indított bírósági felülvizsgálati eljárás jogerős - lezárásáig lehet kötni.  
 
 
Tekintettel arra, hogy az 1243/2012.(VII.11.) sz. határozatával a Médiatanács már döntött a Szolnok 
90,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában megindított pályázati eljárás eredményéről, és 
megindította a hatósági szerződéskötési eljárást, amely várhatóan hamarosan lezárul, a 
Médiaszolgáltatóval a Szolnok 90,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában további 
ideiglenes szerződés az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján nem köthető. 
 
Az Mttv. 182. § s) pontja alapján az ideiglenes hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos feladatok 
a Médiatanács hatósági hatáskörébe tartoznak. 
 
Fentiekre tekintettel a Médiatanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
 

A Médiatanács döntését az Mttv. 182. § s) pontja alapján hatósági eljárásban, az Mttv. 65. § (11) 

bekezdése alapján hozta meg.  
 
A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. § (1) bekezdés da) pontján, 
továbbá az Mttv. 163. § (1) és (3) bekezdésén alapszik. 
 
 
Az eljárás során a Ket. 153. § -a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2012. július 18. 
              A Médiatanács nevében  
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