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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

 

 

739/2014. (VII. 30.) sz. 

 

 

HATÁROZATA  

 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky u. 5., a 

továbbiakban: Médiatanács) megállapítja, hogy a honlapján és hirdetményi úton 2014. február 

13-án közzétett pályázati felhívással (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) a Barcs 102,7 MHz 

helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás (a 

továbbiakban: Pályázati Eljárás) eredménytelen. 

 

 

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Jelen határozat felülvizsgálatát az ügyfél, illetve a 

kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője annak közlésétől 

számított tizenöt napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 

Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel jogszabálysértésre hivatkozással 

kérheti. 

 

I n d o k o l á s 

 

 

A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény (a továbbiakban: Mttv.) 182. § h) pontja szerinti hatáskörében eljárva az Mttv. 52. § (1) 

bekezdése alapján 140/2014. (II. 11.) számú döntésével fogadta el a Barcs 102,7 MHz helyi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának (továbbiakban: Pályázati Felhívás) 

szövegét, melyet honlapján és hirdetményi úton 2014. február 13-án közzétett. 

 

A beadási határnapon, 2014. április 14-én a médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

kizárólag a Kevipress Kkt. pályázó (7631 Pécs, Kemény Zsigmond u. 115/C., a továbbiakban: 

Pályázó) nyújtott be pályázati ajánlatot.  

 

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. 
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Az Mttv. 57. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács megvizsgálta, hogy a Pályázó megfelel-e az 

alaki érvényesség feltételeinek. 

 

A Médiatanács a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja alapján, összhangban az Mttv. 58. § (2) 

bekezdésével a Pályázó pályázati nyilvántartásba vételét a 471/2014. (V. 29.) számú végzésével 

megtagadta, tekintettel arra, hogy megállapította, hogy a Pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § 

d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. d) pontja szerint alakilag érvénytelennek minősült. 

 

Az Mttv. 58. § (2) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja alapján a nyilvántartásba 

vételt megtagadó végzés megszünteti az eljárásban a pályázó ügyféli minőségét. 

 

A Pályázó a Médiatanács fenti végzését 2014. június 13-án átvette, azonban a végzéssel 

szemben felülvizsgálati kérelmet határidőben nem terjesztett elő.  

 

Az Mttv. 62. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács hatósági határozatban állapítja meg a 

pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát, és eredményesség esetén a pályázati 

eljárás nyertesét. 

 

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 Médiatanács 471/2014. (V. 29.) számú végzése szerint a 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására egyedüli pályázóként pályázati ajánlatot benyújtó 

Pályázó pályázati ajánlata alaki szempontból érvénytelen, a Médiatanács a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően az Mttv. 62. § (2) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 1.11.3.2. 

pontja alapján az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) pontja szerint megállapította, hogy a Pályázati 

Eljárás eredménytelen. 

 

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, 

valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1)-(2) bekezdésein alapul. 

 

A Pályázati Eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 

 

 

Budapest, 2014. július 30. 

 A Médiatanács nevében 

 

 

 

dr. Karas Monika 

 elnök  

 sk. 

 

 

  

  

 dr. Vass Ágnes 

 hitelesítő tag 

 sk.  


