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Ügyiratszám: PJ/9566-53/2014. 

Ügyintéző: személyes adat  

Tárgy: a Budapest 105,9 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultság 

hasznosítására irányuló pályázati eljárás 

eredménye 

 

 

 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

 

936/2015. (VII. 24.) számú 

 

HATÁROZATA 

 

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., 

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

12-én közzétett pályázati felhívással (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) a Budapest 105,9 MHz 

körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel való hasznosítására megindított 

pályázati eljárás (a továbbiakban: Pályázati Eljárás) eredményes és a Pályázati Eljárás nyertese a 

HANG-ADÁS Kft. (2030 Érd, Homoród u. 12.) pályázó. 

 

 

2. A Médiatanács a HANG-ADÁS Kft. pályázó Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatását közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el. 

 

 

3. A Médiatanács megállapítja, hogy a MŰSOR-HANG Zrt. (1133 Budapest, Váci út 78/B.) 

pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen. 

 

 

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. Amennyiben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság eljárását kezdeményezték, a 

hatósági szerződés a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig nem 

köthető meg. 

 

I n d o k o l á s 

 

I. 

 

A Médiatanács az 522/2014. (VI. 12.) számú döntésével a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:  Mttv.) 52. § (1) 

bekezdése alapján fogadta el a Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

Pályázati Felhívásának szövegét, melyet honlapján és hirdetményi úton 2014. június 12-én tett 

közzé. 

 

A beadás napján, 2014. július 22-én a médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására az alábbi két 

pályázó nyújtott be pályázati ajánlatot. 
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 Pályázó neve Pályázó címe 

1. HANG-ADÁS Kft. 2030 Érd, Homoród u. 12. 

2. MŰSOR-HANG Zrt. 1133 Budapest, Váci út 78/B. 

 

 

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. 

 

Az Mttv. 57. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács megvizsgálta, hogy a pályázók, illetve a 

pályázati ajánlatok megfelelnek-e az Mttv.-ben és a Pályázati Felhívásban meghatározott alaki 

érvényesség feltételeinek. 

 

A Médiatanács a HANG-ADÁS Kft. pályázó pályázati ajánlatának alaki vizsgálata során 

megállapította, hogy az nem felel meg maradéktalanul a Pályázati Felhívás valamennyi 

feltételének, ezért a 692/2014. (VII. 30.) számú végzésével hiánypótlásra hívta fel a pályázót. 

A HANG-ADÁS Kft. a Médiatanács hiánypótlási felhívására 2014. augusztus 13-án érkezett 

beadványában válaszolt. 

A Médiatanács ezt követően 779/2014. (IX. 2.) számú döntésével az Mttv. 58. § (1) bekezdése 

és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1 pontja alapján pályázati nyilvántartásba vette a HANG-ADÁS Kft. 

pályázót. 

A Médiatanács 859/2014. (IX. 9.) számú végzésével felvilágosítást kért a HANG-ADÁS Kft.-től, 

amelyet a pályázó 2014. szeptember 26-án érkezett beadványában teljesített. 

 

A Médiatanács a MŰSOR-HANG Zrt. pályázó pályázati ajánlatának alaki vizsgálata során 

megállapította, hogy az nem felel meg maradéktalanul a Pályázati Felhívás valamennyi 

feltételének, ezért a 693/2014. (VII. 30.) számú végzésével hiánypótlásra hívta fel a pályázót. 

A MŰSOR-HANG Zrt. a hiánypótlási felhívásnak 2014. augusztus 12-én érkezett beadványában 

tett eleget. 

A Médiatanács ezt követően 780/2014. (IX. 2.) számú döntésével az Mttv. 58. § (1) bekezdése 

és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1 pontja alapján pályázati nyilvántartásba vette a MŰSOR-HANG 

Zrt. pályázót. 

A Médiatanács 860/2014. (IX. 9.) számú végzésével felvilágosítást kért a MŰSOR-HANG Zrt.-től, 

amelyet a pályázó 2014. október 2-án érkezett beadványában teljesített. 

 

A Médiatanács 997/2014. (X. 14.) számú határozatával megállapította, hogy a Budapest 105,9 

MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás 

eredményes, és az eljárás nyertese a HANG-ADÁS Kft. pályázó. 

 

A MŰSOR-HANG Zrt. a Médiatanács határozatának felülvizsgálatát kérte a Fővárosi Közigazgatási 

és Munkaügyi Bíróságtól. A Médiatanács a MŰSOR-HANG Zrt. által benyújtott bírósági 

felülvizsgálati kérelem, illetve a hivatalbóli döntés-felülvizsgálat alapján a 997/2014. (X. 14.) 

számú határozatát az 1060/2014. (XI. 4.) számú döntésével visszavonta. 

 

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárásban 

hozott hatósági döntésre tekintettel 2015. január 6-án szóban kihirdetett döntésében 

megszüntette a Médiatanács határozatának felülvizsgálata tárgyában indított eljárást. 

 

A Médiatanács 26/2015. (I. 13.) számú és 27/2015. (I. 13.) számú végzésével hiánypótlásra 

hívta fel a MŰSOR-HANG Zrt. és a HANG-ADÁS Kft. pályázókat. 
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Ezt követően a Médiatanács a bíróság írásba foglalt végzésének és az ügy összes iratának a 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a Médiatanácshoz történő megérkezéséig a 

Pályázati Eljárást a 97/2015. (I. 17.) számú döntésével felfüggesztette. 

 

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az ügy összes iratát 2015. január 28-án küldte 

meg a Médiatanácsnak. 

 

Erre tekintettel a Médiatanács 116/2015. (II. 3.) számú döntésével a Pályázati Eljárás 

felfüggesztését megszüntette és az eljárás folytatásáról döntött. 

 

A MŰSOR-HANG Zrt. a Médiatanács által a 26/2015. (I. 13.) számú végzéssel előírt hiánypótlást 

2015. január 27-én megfelelően teljesítette. 

 

A HANG-ADÁS Kft. a Médiatanács által a 27/2015. (I. 13.) számú végzéssel előírt hiánypótlást 

2015. január 26-án és február 16-án megfelelően teljesítette. 

 

A Médiatanács 449/2015. (IV. 21.) számú végzésével felvilágosítást kért a MŰSOR-HANG Zrt.-től, 

amelyre a pályázó 2015. május 6-án érkezett beadványában válaszolt. 

 

A Médiatanács 450/2015. (IV. 21.) számú végzésével felvilágosítást kért a HANG-ADÁS Kft.-től, 

amelyre a pályázó 2015. május 6-án és május 7-én érkezett beadványában válaszolt. 

 

A Médiatanács 582/I/2015. (V. 19.) számú végzésével hiánypótlást kért a MŰSOR-HANG Zrt.-től, 

amelynek a pályázó 2015. június 5-én tett eleget. 

 

II. 

 

A Médiatanács a MŰSOR-HANG Zrt. pályázó pályázati ajánlatának vizsgálata során a 

következőket állapította meg. 

 

A Médiatanács 850/2015. (VII. 7.) számú jogerős határozatában megállapította, hogy a Budapest 

94,2 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében megindított pályázati eljárás nyertese a 

MŰSOR-HANG Zrt. pályázó. 

 

Az Mttv. 55.§ (3) bekezdése szerint körzeti vagy helyi analóg médiaszolgáltatási jogosultság 

elnyerésére irányuló pályázati eljárásban összeférhetetlenné válik a pályázó, amennyiben a 

pályázót vagy a pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkező vállalkozást a Médiatanács a 

körzeti vagy helyi médiaszolgáltatás vételkörzetére kiírt más folyamatban lévő pályázati 

eljárásában nyertesnek hirdeti, kivéve, amennyiben a két médiaszolgáltatási jogosultság 

vételkörzete legfeljebb húsz százalékban fedné át egymást. 

 

A Pályázati Felhívás 1.8.4. pontja szerint a Pályázati Eljárásban csak az a vállalkozás vehet részt, 

amely az Mttv-ben megállapított összeférhetetlenségi rendelkezéseknek megfelel. A 

médiaszolgáltatási lehetőség elnyerésére irányuló Pályázati Eljárásban összeférhetetlenné válik a 

pályázó, amennyiben a pályázót vagy a pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkező 

vállalkozást a Médiatanács a médiaszolgáltatás vételkörzetére kiírt más folyamatban lévő 

pályázati eljárásában nyertesnek hirdeti, kivéve, amennyiben a két médiaszolgáltatási jogosultság 

vételkörzete legfeljebb húsz százalékban fedné át egymást. 

 

Tekintettel arra, hogy a Médiatanács 850/2015. (VII. 7.) számú határozatában a MŰSOR-HANG 

Zrt. pályázót a jelen Pályázati Eljárás tárgyát képező Budapest 105,9 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőséggel azonos vételkörzetben kiírt, szintén folyamatban levő Budapest 94,2 MHz 

médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában kiírt pályázati eljárásban nyertesnek hirdette, ezért 

a MŰSOR-HANG Zrt. pályázó a Budapest 105,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

irányuló Pályázati Eljárásban az Mttv. 55. § (3) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.8.4. pontja 

alapján összeférhetetlenné vált.  
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Az Mttv. 57.§ (2) bekezdése szerint: 

 

„57. § (2) Alakilag érvénytelen a pályázati ajánlat, ha 

a) a pályázó nem felel meg az 55. § szerinti személyi, részvételi feltételeknek, és az e törvény 

szerinti összeférhetetlenségi követelményeknek,” 

 

A Pályázati Felhívás az alábbiakat rögzíti a pályázati ajánlatok alaki érvénytelenségére 

vonatkozóan: 

 

„1.11.6.1. Alakilag érvénytelen a pályázati ajánlat, ha  

a) a pályázó a Pályázati Eljárás bármely szakaszában nem felel meg az Mttv. 55. §, illetve a 

Pályázati Felhívás 1.8.2-1.8.6. pont szerinti személyi, részvételi feltételeknek, és az Mttv. szerinti 

összeférhetetlenségi követelményeknek” 

 

 

Tekintettel arra, hogy a MŰSOR-HANG Zrt. pályázó a Médiatanács 850/2015. (VII. 7.) számú 

határozata miatt a Budapest 105,9 MHz hasznosítására irányuló Pályázati Eljárásban nem felel 

meg az Mttv. 55. § (3) bekezdés, a Pályázati Felhívás 1.8.4. pont szerinti személyi, részvételi 

feltételeknek, és az Mttv. szerinti összeférhetetlenségi követelményeknek, így a MŰSOR-HANG 

Zrt. pályázó jelen Pályázati Eljárásban benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 57.§ (2) bekezdés a) 

pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.6.1. a) pontja szerint alakilag érvénytelen. 

 

 

 

Az Mttv. 58. § (3) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.7.4. pontja szerint amennyiben a 

Médiatanács az alaki érvénytelenségi okot a pályázati nyilvántartásba vételt követően, a pályázati 

ajánlat érdemi elbírálása során észleli, a pályázat alaki érvénytelenségét külön végzéssel nem 

állapítja meg, a pályázat érvénytelenségét a pályázati eljárást lezáró döntésébe foglalja. 

 

 

III. 

 

A Médiatanács a HANG-ADÁS Kft. pályázó pályázati ajánlatának vizsgálata során megállapította, 

hogy a HANG-ADÁS Kft. pályázó pályázati ajánlata tartalmilag érvényes, a törvényi, illetve pályázati 

követelményeknek megfelel. 

 

IV. 

 

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.  

 

A Budapest 105,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőségre a MŰSOR-HANG Zrt. és a HANG-

ADÁS Kft. nyújtott be pályázati ajánlatot.  

 

Tekintettel arra, hogy a Pályázati Eljárásban a MŰSOR-HANG Zrt. pályázó pályázati ajánlata 

alakilag érvénytelen, és a HANG-ADÁS Kft. pályázó pályázati ajánlata alakilag és tartalmilag 

érvényes, a Pályázati Eljárásban egyedül a HANG-ADÁS Kft. pályázó pályázati ajánlata felel meg a 

törvényi, illetve pályázati követelményeknek. 

 

A Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja szerint, ha egyetlen pályázó felel meg a törvényi, illetve 

pályázati követelményeknek, a Médiatanács megállapítja e pályázó nyertességét és megköti a 

hatósági szerződést. 
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Erre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapította, hogy a 

honlapján és hirdetményi úton 2014. június 12. napján közzétett Pályázati Felhívással a 

Budapest 105,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított Pályázati 

Eljárás eredményes és annak nyertese az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a Pályázati 

Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a HANG-ADÁS Kft. pályázó. 

 

 

A Médiatanács a Pályázati Felhívást a Budapest 105,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására közösségi jelleggel tette közzé. 

 

Ennek megfelelően a HANG-ADÁS Kft. pályázó pályázati ajánlatát a médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jelleggel való hasznosítására nyújtotta be, a Pályázati Felhívás és az Mttv. előírásainak 

megfelelően. 

 

A Médiatanács a HANG-ADÁS Kft. pályázati ajánlata alapján megállapította, hogy a HANG-ADÁS 

Kft. pályázó pályázati ajánlata szerinti médiaszolgáltatása a közösségi médiaszolgáltatás Mttv. 

66. §-a és a Pályázati Felhívás 2.4.6. pontja szerinti feltételeknek megfelel. 

 

Az Mttv. 66. § (5) bekezdése szerint a helyi vagy körzeti médiaszolgáltatás közösségi 

médiaszolgáltatásként való elismerése a Médiatanács által az Mttv. alapján indított – 

médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló – pályázati eljárásban hozott, pályázati 

nyertességről szóló döntésében vagy a Médiatanácsnál külön e célból kezdeményezett 

eljárásban, a Médiatanács határozata alapján történik meg. 

 

A fentiekre tekintettel a Médiatanács a rendelkező rész 2. pontjában foglaltaknak megfelelően a 

HANG-ADÁS Kft. pályázó pályázati ajánlata szerinti Budapest 105,9 MHz rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.12.3.5. pontja alapján 

közösségi médiaszolgáltatásként ismerte el. 

 

 

A Médiatanács döntését az Mttv. 48. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és 144. § (1) 

bekezdése alapján hatósági eljárásban hozta meg.  

 

A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 48. § (3) bekezdésén, 66. § (5) bekezdésén, a 

132. § b) pontján és 182. § h) pontján alapul. 

 

A Médiatanács jelen határozatát az Mttv. 62. § (4) bekezdése alapján a pályázati felhívással 

azonos helyen és módon nyilvánosan közzéteszi. 

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 62. § (5) bekezdésén 

alapul. 

 

Az Mttv. 63. § (1) alapján a Médiatanács a döntés nyertessel való közlésével egyidejűleg a 

Pályázati Eljárás nyertesével való hatósági szerződéskötés érdekében hivatalból hatósági eljárást 

indít. 

 

E hatósági eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap, amely jelen határozat kézhezvételét 

követő napon kezdődik.  

 

Az Mttv. 63. § (2) bekezdése alapján amennyiben a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

hatósági eljárásban a Pályázati Eljárás nyertese nem vesz részt, vagy a hatósági szerződés 

megkötését akadályozza, az Mttv. 63 § (1) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidőn túl 

a hatósági szerződés nem köthető meg, ez esetben a Médiatanács az eljárás megindításától 

számított negyvenötödik napon az eljárást megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs 

helye. 
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Az Mttv. 63. § (4) bekezdése alapján amennyiben a jelen döntéssel szemben a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság eljárását kezdeményezték, a hatósági szerződés a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig nem köthető meg. A Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felülvizsgálati eljárásának időtartama a hatósági szerződés 

megkötésére irányuló hatósági eljárás ügyintézési határidejébe nem számít bele. 

 

Az Mttv. 63. § (5) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv. 187. §-a szerint bírságot szabhat ki, 

amennyiben a nyertes pályázó a pályázati ajánlatát visszavonja, vagy a hatósági szerződést nem 

köti meg. Az Mttv. 63. § (6) bekezdése alapján a Médiatanács a bírság kiszabása mellett a 

pályázati ajánlat visszavonásából, a hatósági szerződés megkötésének akadályozásából 

származó valamennyi költség viselésére, megfizetésére is kötelezheti a nyertes pályázót. 

 

A Pályázati Felhívás 1.9.6. pontja szerint a pályázó nyertessége esetén a pályázati díj nyolcvan 

százaléka az óvadéki összegbe beleszámít. 

 

A Pályázati Felhívás 1.9.7. pontja szerint alakilag vagy tartalmilag érvénytelen pályázati ajánlat 

esetén a pályázati díj ötven százaléka visszajár. 

 

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

 

 

Budapest, 2015. július 24. 
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