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Iktatószám: PJ/21709-6/2012. 
Tárgy: kérelem elutasítása 
Ügyintéző: személyes adat  

 
 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 
 

1481/2012. (VIII. 15.) számú 
 
 

Határozata 
 
 
 

A Médiatanács nem köt az Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti ideiglenes hatósági szerződést a 
Rádió 1 Kft-vel (1016 Budapest, Mészáros u. 58/b. III. em.) a Veszprém 94,6 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség 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 keresetlevélben a keresettel támadott határozat 
végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság a beérkezést követő 30 
napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. 
 
 
 

I n d o k o l á s 

 
 
A Médiatanács a Rádió 1 Kft. kérelmére a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 65. § (11) bekezdése alapján több ízben kötött ideiglenes 
jogosultságra vonatkozó szerződést a Rádió 1 Kft-vel a Veszprém 94,6 MHz jogosultság 
vonatkozásában. 
 
A legutóbbi 2012. május 29-én megkötött ideiglenes szerződés a 2012. június 1. és 2012. július 30. 
közötti időszakra szólt. 
 
 
A Rádió 1 Kft. 2012. július 30-án kérelmet nyújtott be újabb ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultság 
iránt.  
 
A kérelem alapján a Médiatanács az ideiglenes hatósági szerződés megkötésének folyamatában az 
1394/2012. (VII. 25.) számú döntésével elfogadta a 2012. július 31. napjától újabb 60 napra szóló 
ideiglenes szerződés szövegét, és annak megkötését a Rádió 1 Kft-vel. Az előkészített hatósági 
szerződést a Rádió 1 Kft. képviselője nem írta alá, illetve az Mttv. 65. § (13) bekezdése szerint a 
szerződéskötés feltételeként szabott médiaszolgáltatási díjat nem, csupán 250 000 Ft + Áfát  fizetett 
meg. 
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A Rádió 1 Kft. 2012. július 30-án érkezett beadványában azt kérte, hogy a Médiatanács a Veszprém 
94,6 MHz ideiglenes – 60 napra vonatkozó – médiaszolgáltatási jogosultságra fizetendő 1 426 463 Ft + 
ÁFA médiaszolgáltatási díját 250 000 Ft + ÁFA összegre csökkentse. 
 
 
A Rádió 1 Kft. kérelme indokolásaként előadta, hogy a Médiatanács által a Veszprém 94,6 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőségre 2011. október 13. napján közzétett pályázati felhívásban a 
médiaszolgáltatási alapdíj összege évi 1 500 000 Ft + ÁFA–ban került meghatározásra, amely összeg a 
Rádió 1 Kft. által jelenleg fizetendő 8 677 650 Ft + ÁFA összegű díjtól jelentős mértékben eltér, emellett 
a gazdasági válság okozta nehézségek ellehetetlenítik a rádiók működését. 
 
 
A Médiatanács a díjcsökkentési kérelmet 1480/2012. (VIII.15.) sz. döntésével elutasította, azon 
indokolás mentén, hogy az Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti ideiglenes jogosultságok célja a korábbi 
állapot fenntartása, így az ideiglenes médiaszolgáltatási díj a korábbi műsorszolgáltatási szerződésben 
rögzített műsorszolgáltatási díj alapján kerül megállapításra. 
 
 
A Rádió 1 Kft. a Médiatanács 1394/2012. (VII. 25.) számú döntése szerinti ideiglenes jogosultságra 
vonatkozó hatósági szerződést – a díjcsökkentési kérelmére tekintettel – nem írta alá, és nem fizette 
meg a szerződés szerinti médiaszolgáltatási díjat sem.  
 
 
A Médiatanács által elfogadott ideiglenes hatósági szerződés – az Mttv. 65. § (13) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően – tartalmazta, hogy a szerződés megkötésének feltétele a díj teljes 
összegének megfizetése. 
 
 
A Rádió 1 Kft. korábbi ideiglenes jogosultsága 2012. július 30. napján lejárt.  
 
 
A Médiatanács az Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti ideiglenes jogosultság tekintetében azzal a céllal 
köt szerződést, hogy az adott médiaszolgáltatási lehetőségre vonatkozó pályázati eljárás lezárultáig a 
korábbi állapotot fenntartsa. Ennek megfelelően az ideiglenes jogosultságra vonatkozó, időben egymást 
követő szerződések esetében alapvető cél, hogy azok biztosítsák a médiaszolgáltatás folytonosságát.  
 
 
Tekintettel arra, hogy a Rádió 1 Kft. Veszprém 94,6 MHz korábbi ideiglenes jogosultsága az eljárás 
folyamatában megszűnt, a szolgáltatás folyamatossága egy új ideiglenes szerződés aláírásával - 
figyelemmel az időközben eltelt több, mint két hetes időszakra - már nem lenne biztosítható. 
 
 
Az ideiglenes szerződéskötés iránti kérelem pozitív elbírálásának feltételei az 1394/2012. (VII. 25.) 
számú határozat meghozatalakor fennálltak, azonban miután a Rádió 1 Kft. a korábbi szerződéses 
állapotnak megfelelő változatlan feltételrendszer szerinti ideiglenes hatósági szerződés aláírásától, 
megkötésétől elzárkózott, a Médiatanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. E körben 
hangsúlyozandó, hogy az Mttv. 65. § (13) bekezdése alapján a hatósági szerződésben rögzített 
díjfizetési feltétel sem teljesült, valamint az Mttv. 151. § (1) bekezdésében meghatározott ügyintézési 
határidő a szerződéskötés folyamatát behatárolja. 
 
 
Minderre tekintettel a Médiatanács úgy döntött, hogy a Rádió 1 Kft-vel a Veszprém 94,6 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján az ideiglenes 
hatósági szerződést nem köti meg. 
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A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 65. § (11) bekezdésén és a 182. § s) pontján alapul. 
 
 

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mttv. 163. § (1) és (3) bekezdésén alapul. 
 
 
Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
 
Budapest, 2012. augusztus 15. 
    
           A Médiatanács nevében  
 
 
 
 
 
 Szalai Annamária  
 elnök  
 s.k. 
  
 
 
 
 
 dr. Koltay András 
 hitelesítő tag 
 s.k. 
 


