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A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

 
364/2011. (III. 17.) számú 

 
 

HATÁROZATA 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 
(1088 Budapest, Reviczky u. 5.) a 133/2011. (I. 19.) számú határozatát (a továbbiakban: 
Határozat) az alábbiak szerint 
 

m ó d o s í t j a: 
 
A Határozat 3. oldalán, az indokolási részben szereplő következő mondatban: „A fentiekre 
tekintettel a Médiatanács jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint a Lokomotív 
Rádió Kft. Pályázati Ajánlata tekintetében megállapította, hogy az Mttv. 58. § (3) bekezdése 
alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a Pályázó Pályázati Ajánlatát hálózatba 
kapcsolódásra nyújtotta be, ennek ellenére Pályázati Ajánlata nem felel meg a Pályázati 
Felhívás 2.15.1. szakasz szerint a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó feltételeknek. ” 
rögzített jogszabályi hivatkozást („Mttv. 58. § (3) bekezdése”) az „Mttv. 59. § (3) 
bekezdésének d) pontja” szövegrészre módosítja. 
 
E határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Ítélőtáblától azzal, hogy a határozat 
meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor 
sem lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kívül más jogorvoslatra jogosulttal azt nem 
közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást. 
 

I N D O K O L Á S  
 
A Médiatanács Határozatával megállapította, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. 
évi április 19-i 11. számában közzétett, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Rttv.) 41. §-a alapján pályáztatott Székesfehérvár 96,1 MHz helyi 
rádiós jogosultság hasznosítására megindított pályázati eljárás (a továbbiakban: Pályázati 
Eljárás) eredményes, és a Pályázati Eljárás nyertese a Magyar Katolikus Rádió Zrt. A 
Médiatanács ugyanezen Határozatával megállapította, hogy a Lokomotív Rádió Kft. Pályázó 
Pályázati Ajánlata érvénytelen. 
 
A Médiatanács a döntés meghozatalát követően észlelte, hogy a Határozat indokolásának a 
Lokomotív Rádió Kft. Pályázati Ajánlata érvénytelenségére vonatkozó részében szereplő 
jogszabályi hivatkozás téves.  
 
A Médiatanács Határozatának Lokomotív Rádió Kft. Pályázati Ajánlatának 
érvénytelenségére vonatkozó indokolásában megállapította, hogy  
„A Pályázati Felhívás 3.4.2.7. pontja alapján a Lokomotív Rádió Kft. Pályázati Ajánlata 
kizárásának lett volna helye, tekintettel arra, hogy a Pályázó Pályázati Ajánlata nem felel 
meg a 2.15.1. szakasz szerint a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó feltételeknek.  
 
Az Mttv. szabályozási rendszerében a kizárásnak megfelelő eljárási szabályozás, 
döntéstípus a tartalmi érvénytelenség. 
 
A fentiekre tekintettel a Médiatanács jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint a 
Lokomotív Rádió Kft. Pályázati Ajánlata tekintetében megállapította, hogy az Mttv. 58. § (3) 
bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a Pályázó Pályázati Ajánlatát hálózatba 
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kapcsolódásra nyújtotta be, ennek ellenére Pályázati Ajánlata nem felel meg a Pályázati 
Felhívás 2.15.1. szakasz szerint a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó feltételeknek.”  
 
Bár a Határozat kimondja, hogy a Lokomotív Rádió Kft. Pályázati Ajánlatának 
érvénytelensége tartalmi érvénytelenségi ok alapján került megállapításra, azonban a döntés 
alapjául szolgáló jogszabályi hivatkozás tévesen került megjelölésre azzal, hogy a Határozat 
indokolásának vonatkozó pontjában a helyes, jogszerű (a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § 
(1) bekezdése ef) pontjának megfelelő) jogszabályi hivatkozás a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 59. § (3) 
bekezdésének d) pontja lett volna, ehelyett azonban az Mttv. 58. § (3) bekezdése szerepel. 
 
Tekintettel arra, hogy a határozatok indokolásában tévesen szereplő, az érdemi döntést 
megalapozó, azt alátámasztó jogszabályi hivatkozás jogszabálysértésnek minősül, mert 
egyértelműen a Ket. 72. § (1) bekezdés ef) pontjába ütközik, a Médiatanács a Ket. 114. § (1) 
bekezdése alapján a Határozatának – a Ket. 114. § (1) bekezdésében foglalt körülmények 
fennállására tekintettel – jelen határozat rendelkező része szerinti módosításáról döntött.  
 
A Médiatanács határozatát a Ket. 114. § (1) bekezdésében, az Mttv. 48. § (3) 
bekezdésében, 132. § b) pontjában, valamint 182. § h) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva hozta meg.  
A Határozat egyéb rendelkezését, indokolását jelen határozat nem érinti. 
 
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 103. § (7) bekezdésén, 
valamint az Mttv. 62. § (5) bekezdésén alapul. 
 
Budapest, 2011. március 17.   
  

       A Médiatanács nevében 
 
 
 
             Szalai Annamária 
            elnök 
              s.k. 
 
 
    
      dr. Vass Ágnes                                                               
      hitelesítő tag 
         s.k. 
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