
 

1 

 

 
 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság  
Médiatanácsának 

 
1295/2011. (VII.18.) számú 

 
 

HATÁROZATA 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky u. 5., 
továbbiakban: Médiatanács ) az Alisca Rádió Kft. (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent László u. 11.) 
2012. április 23-án a Szekszárd 91,1 MHz + Paks 107,5 MHz + Baja 94,3 MHz tekintetében érkezett 
ideiglenes hatósági szerződésre irányuló kérelme ügyében úgy dönt, hogy  
 
 

nem köt ideiglenes hatósági szerződést az Alisca Rádió Kft-vel.  
 
 
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 28. napján kötött műsorszolgáltatási szerződést az Alisca Rádió Kft-vel helyi kereskedelmi rádiós 
jogosultságra a Szekszárd 91,1 MHz vonatkozásában. A médiaszolgáltató vételkörzete 2001-ben a 
Paks 107,5 MHz és az Baja 94,3 MHz, 2002-ben a Dunaföldvár 106,5 MHz frekvenciával bővült, 
ezáltal körzetivé vált. A jogosultságot a Testület 2005-ben az Alisca Rádió Kft. kérelmére 2011. január 
29-ig meghosszabbította. Az egyes frekvenciák lejárta a szerződés szerint egységes, nem válik el 
egymástól. 
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a 2011. évben több 
alkalommal kötött ideiglenes jogosultságra vonatkozó szerződést a Médiaszolgáltatóval, a legutóbbi, 
2012. május 17-én megkötött ideiglenes szerződés a 2012. május 24. és 2012. július 22. közötti 
időszakra szól. 
 
A Médiatanács a 755/2012. (IV.25.) számú határozatával megállapította, hogy a Dunaföldvár 106,5 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes, és a 
pályázati eljárás nyertese Mttv. 62. § (3) bekezdése alapján az Alisca Network Kft. Pályázó. 

 
Erre tekintettel a Médiatanács az Alisca Rádió Kft. 2012. április 23-án a Szekszárd 91,1 MHz + Paks 
107,5 MHz + Baja 94,3 MHz + Dunaföldvár 106,5 MHz tekintetében érkezett ideiglenes hatósági 
szerződésre irányuló kérelme ügyében 882/2012. (V.16.) számú határozatában úgy döntött, hogy nem 
köt ideiglenes hatósági szerződést az Alisca Rádió Kft-vel a Dunaföldvár 106,5 MHz tekintetében. 
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Figyelemmel arra, hogy az Alisca Rádió Kft. ideiglenes jogosultsága 2012. július 22-én lejár, a 
médiaszolgáltató 2012. június 27-én érkezett beadványában kérelmezte, hogy a Médiatanács az ezt 
követő időszakra ismét kössön vele szerződést ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultságra 60 napos 
időtartamra a Szekszárd 91,1 MHz + Paks 107,5 MHz + Baja 94,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 
vonatkozásában. 
 
Az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján amennyiben a lineáris rádiós médiaszolgáltatási jogosultság úgy 
jár le, hogy a Médiatanács egy alkalommal már megújította, és a médiaszolgáltatási lehetőség 
pályáztatása már megindult, a Médiatanács a korábban jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatóval, 
annak kérelmére, legfeljebb hatvan napos időtartamra - több alkalommal is - ideiglenes hatósági 
szerződést köthet. 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 a Médiatanács  
 

- 1203/2012. (VII.5.) számú határozatában megállapította, hogy a Szekszárd 91,1 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes, és 
a pályázati eljárás nyertese az Alisca Network Kft., 

- 1163/2012.(VI.27.) számú határozatában megállapította, hogy a Baja 94,3 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes, a 
pályázati eljárás nyertese az Alisca Network Kft., 

- 1173/2012. (VI. 27.) számú határozatában megállapította, hogy a Paks 107,5 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására honlapján és hirdetményi úton 2011. szeptember 2-
án közzétett pályázati felhívással megindított Pályázati Eljárás eredményes, és a pályázati 
eljárás nyertese az Alisca Network Kft; 
 

azaz a pályázati eljárások lezárásra kerültek, így az Alisca Rádió Kft.  Szekszárd 91,1 MHz + Paks 
107,5 MHz + Baja 94,3 MHz  médiaszolgáltatási lehetőség 60 napos ideiglenes hasznosítására 
vonatkozóan benyújtott kérelme nem felel meg az Mttv. 65. § (11) bekezdésében foglaltaknak. 
 
Az Mttv. 65. § (11) bekezdése kizárólag abban az esetben teszi lehetővé ideiglenes hatósági szerződés 
megkötését a korábban médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatóval, amennyiben 
a pályáztatási eljárás még nem zárult le. 
 
Tekintettel arra, hogy az Alisca Rádió Kft. korábbi médiaszolgáltatási jogosultságait képező egyes 
médiaszolgáltatási lehetőségek tekintetében kiírt pályázati eljárások lezárultak, azok eredményét a 
Médiatanács az 1203/2012. (VII.5.), 1163/2012.(VI.27.) és 1173/2012. (VI. 27.) számú határozataival 
megállapította, az Alisca Rádió Kft-vel 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. 
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Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. július 18. 
 
 

                                          a Médiatanács nevében  
 

 
  Szalai Annamária 
          elnök sk. 

   
 
 
                                                                                   dr. Kollarik Tamás 

     hitelesítő tag sk. 
 

 

 

 


