
 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsának 
 
 

147/2013. (I. 30.) számú 

HATÁROZATA  
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, 
1088 Budapest Reviczky u. 5.) a Gyöngyös 102,2 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2012. július 19. napján 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban (a továbbiakban: 
Pályázati Eljárás) megállapítja, hogy  
 
1. a Pályázati Eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a Pályázati Eljárásban 
benyújtott valamennyi pályázati ajánlat alaki vagy tartalmi szempontból érvénytelen; 
 
2. a Kultúr-Média Kft. (székhelye: 6600 Szentes, Jókai u. 12.) pályázó pályázati 
ajánlata tartalmilag érvénytelen. 
 

E határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető a Médiatanácshoz három példányban benyújtott 
keresetlevéllel a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól azzal, hogy a határozat 
meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor 
sem lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kívüli más jogorvoslatra jogosulttal azt nem 
közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.  
 
 
 

I n d o k o l á s 
 
 
A Médiatanács a 1287/2012. (VII. 18.) számú döntésével, a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 52. § (1) 
bekezdése és 216. § (2) bekezdésének c) pontja alapján fogadta el a Gyöngyös 102,2 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség Pályázati Felhívásának szövegét, melyet honlapján 
és hirdetményi úton 2012. július 19-én közzétett. 
 
A beadási határnapon, 2012. augusztus 23-án a médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására az alábbi kettő pályázati ajánlat érkezett. 
 
 

 Pályázó neve Pályázó címe Pályázati ajánlat jellege 

1.  Skysat Média Kft. 3000 Hatvan, Tanács út 1. kereskedelmi 

2. Kultúr-Média Kft. 6600 Szentes, Jókai u. 12. kereskedelmi 

 
 
Az Mttv. 48. § (2) bekezdése alapján állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe 
vevő lineáris médiaszolgáltatási jogosultság pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos 
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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. 
 
Az Mttv. 57. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács megvizsgálja, hogy a pályázók 
megfelelnek-e az alaki és tartalmi érvényesség feltételeinek. 
 

A Médiatanács 1515/2012. (VIII. 29.) számú végzésével a Pályázati Felhívás 1.10.9.1. pontja 
alapján hiánypótlásra hívta fel a Skysat Média Kft. pályázót. 
 

A Skysat Média Kft. a fenti végzés szerinti hiánypótlást nem teljesítette, ezért a Médiatanács 
2245/2012. (XII. 19.) számú végzésével megtagadta a Skysat Média Kft. pályázati 
nyilvántartásba vételét, tekintettel arra, hogy a Skysat Média Kft. pályázati ajánlata az Mttv. 
57. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. e) pontja alapján 
alakilag érvénytelen.  
Ezzel a Skysat Média Kft. ügyféli minősége a Pályázati Eljárásban az Mttv. 58. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján megszűnt. 
A Skysat Média Kft. 2013. január 8-án vette át a végzést, és határidőben nem élt a 
jogorvoslat lehetőségével. 
 
A Médiatanács a pályázók pályázati ajánlatának alaki vizsgálata során az Mttv. 58. § (1) 
bekezdése a Pályázati Felhívás 1.10.7.1 pontja alapján a Kultúr-Média Kft. pályázót 
1516/2012. (VIII. 29.) számú döntésével pályázati nyilvántartásba vette. 
 
A Médiatanács a Kultúr-Média Kft. pályázati ajánlatának tartalmi vizsgálata során a 
következőket állapította meg. 
 
A Kultúr-Média Kft. pályázónak a pályázati ajánlat benyújtásakor két természetes személy 
tagja volt: Domján Ilona és Hortobágyi Gyula, közülük Domján Ilona mind a vagyoni, mind a 
szavazati jogok tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezett a Kultúr-Média Kft-ben. 
A cégiratok szerint a társaság önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője Domján 
Ilona ügyvezető volt. 
 
A Médiatanács észlelte, hogy a fentiekben ismertetett tulajdonosi szerkezet 2012. 
szeptember 27. napjával, azaz a pályázati ajánlat benyújtását követően megváltozott. 
 
Jelenleg a Kultúr-Média Kft. pályázónak két természetes személy tagja van: Szőke Gabriella 
és Hortobágyi Gyula, közülük Szőke Gabriella mind a vagyoni, mind a szavazati jogok 
tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezik a Kultúr-Média Kft-ben. A cégiratok 
szerint a társaság cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselői Domján Ilona, Szőke 
Gabriella és Zajácz Zoltán János ügyvezetők, a képviselet módja mindegyikük esetében 
együttes. 
 
A Pályázati Felhívás 1.7.9. pontja a következők szerint rendelkezik. 

 
„1.7.9. A pályázó közvetlen és közvetett tulajdonosai, illetve a pályázó közvetlen és közvetett 
tulajdoni részesedése alatt álló vállalkozások - a vis maior esetét kivéve – a pályázati ajánlat 
benyújtásának időpontjától a Médiatanács 1.11.3.1. pont szerinti döntéséig nem 
változhatnak.” 
 
Az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja szerint tartalmilag érvénytelen a pályázati ajánlat, 
amennyiben „a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz 
eleget”. 
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A Pályázati Felhívás 1.10.8.1. k) pontja szerint tartalmilag érvénytelen a pályázati ajánlat, 
amennyiben „a pályázó a Pályázati Felhívás 1.7.9. pont rendelkezéseit sérti”. 
 
A Kultúr-Média Kft. a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változást nem jelentette be a 
Médiatanácsnak. 
 
A Kultúr-Média Kft. pályázati ajánlata, tekintettel arra, hogy az sérti a Pályázati Felhívás 
1.7.9. pontjában foglaltakat, az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 
1.10.8.1. k) pontja alapján tartalmilag érvénytelen. 
 
Az Mttv. 59. § (4) bekezdése szerint: 
 
„A Médiatanács a pályázati ajánlat tartalmi érvénytelenségét külön végzéssel nem állapítja 
meg, a pályázati ajánlat tartalmi érvénytelenségét a pályázati eljárást lezáró döntésébe 
foglalja.” 
 
A Médiatanács a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint megállapította a 
Kultúr-Média Kft. pályázati ajánlatának tartalmi érvénytelenségét. 
 
 
A Gyöngyös 102,2 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre a Skysat Média Kft. és a Kultúr-
Média Kft. nyújtott be pályázati ajánlatot.  
 
Az Mttv. 62. § (2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.3.2. pontja szerint 
eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki 
vagy tartalmi szempontból érvénytelen. 
 
Tekintettel arra, hogy a Pályázati Eljárásban a Skysat Média Kft. pályázati ajánlata alaki, a 
Kultúr-Média Kft. pályázati ajánlata pedig tartalmi szempontból érvénytelen, ezért a 
Médiatanács a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően az Mttv. 62. § (1) 
bekezdésének a) pontja szerint megállapította, hogy az Mttv. 62. § (2) bekezdése alapján a 
Gyöngyös 102,2 MHz médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában megindított pályázati 
eljárás eredménytelen. 
 
Az Mttv. 62. § (1) bekezdése alapján, a Médiatanács hatósági határozatban állapítja meg a 
pályázati eljárás eredménytelen voltát.  
 
Az Mttv. 59. § (5) bekezdése szerint tartalmilag érvénytelen pályázati ajánlat esetén a 
pályázati díj ötven százaléka a pályázó részére visszajár. 
 
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 48. § (3) bekezdésén, a 132. § b) pontján 
és 182. § h) pontján alapul. 
 
A Médiatanács az Mttv. 62. § (4) bekezdése alapján döntését a pályázati felhívással azonos 
helyen és módon nyilvánosan közzéteszi. 
 
A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 62. § (5) 
bekezdésén alapul. 
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Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2013. január 30.  
 
  
                                                                                                A Médiatanács nevében 
 
 
                                                                                                     dr. Kollarik Tamás 
                                                                                          soros elnöki tisztséget ellátó tag 
                                                                                                                 sk. 
 
 
                                                                                                        dr. Auer János 
                                                                                                          hitelesítő tag 
                                                                                                                  sk. 
 
 


