
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 
 

1670/2012. (IX. 19.) sz. 
 

Végzése 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5.) 
(továbbiakban: Médiatanács) a Vác 87,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására honlapján és hirdetményi úton 2012. június 21-én közzétett pályázati 
felhívással 8790/2012. számon megindított pályázati eljárást (a továbbiakban: Pályázati 
Eljárás)  
 
 

megszünteti. 
 
 
E végzés ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A végzés felülvizsgálata – 
jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 15 napon belül a Fővárosi 
Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtandó jogorvoslati 
kérelemben kezdeményezhető. A bíróság a végzést nemperes eljárásban vizsgálja felül. A 
jogorvoslati kérelem benyújtásának a végzés végrehajtására halasztó hatálya nincs. 
 
 

Indokolás 
 
 
A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény (Mttv.) 182. § h) pontja szerinti hatáskörében eljárva az Mttv. 52. § (1) 
bekezdése alapján fogadta el a Vác 87,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Pályázati Felhívásának szövegét, amelyet honlapján és hirdetményi úton 2012. június 21-én 
tett közzé. 
 
Az Mttv. 48. § (2) bekezdése alapján állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat 
igénybe vevő lineáris médiaszolgáltatási jogosultság pályázat útján történő elnyerésével 
kapcsolatos eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait az Mttv-ben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
A beadási határnapon, 2012. július 23-án a médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
egyedüli pályázóként a Magyar Katolikus Rádió Zrt. nyújtott be pályázati ajánlatot.  
  
A Magyar Katolikus Rádió Zrt. 2012. szeptember 5. napján érkezett levelében visszavonta a 
Vác 87,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására benyújtott pályázati ajánlatát. 
 
Erre tekintettel a Médiatanács 1624/2012. (IX. 12.) számú végzésével megállapította, hogy a 
Pályázati Eljárásban a pályázó ügyféli minősége megszűnt, és erre figyelemmel a 
Médiatanács a pályázati ajánlatot nem veszi pályázati nyilvántartásba, valamint sem alaki, 
sem tartalmi szempontból nem vizsgálja. 
 
Az Mttv. 61. § (1) bekezdés a) pontja szerint a pályázati eljárást meg kell szüntetni, 
amennyiben a pályázati felhívásra nem érkezik pályázati ajánlat. 
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A Pályázati Eljárásban a Magyar Katolikus Rádió Zrt. egyedüli pályázóként nyújtott be 
pályázati ajánlatot. Ajánlata visszavonása következtében a Pályázati Eljárásban nincs más 
pályázó, illetve benyújtott más pályázati ajánlat, azaz jelen helyzet úgy minősül, mintha a 
pályázati felhívásra nem érkezett volna ajánlat.  
 
A fentiek alapján a Médiatanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
 
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 48. § (3) bekezdésén, a 132. § b) pontján 
és 182. § h) pontján alapul. 
 
A végzés elleni jogorvoslati tájékoztatás a Ket. 72. § (2) bekezdésen és a 98. § (3) bekezdés 
c) pontján, valamint az Mttv 163. § (5) bekezdésén és alapul. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2012. szeptember 19. 
 
                                                                                       A Médiatanács nevében 
 
 
                 Szalai Annamária  
                  elnök 
                  sk. 
 
 
                                                                                                       dr. Auer János 
                                                                                                         hitelesítő tag 
                  sk. 
 
 


