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eredményének megállapítása
Ügyintéző: SZEMÉLYES ADAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának
1102/2016. (IX. 13.) számú
Határozata
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest, Reviczky utca 5., a
továbbiakban: Médiatanács) a honlapján és hirdetményi úton 2016. március 24-én közzétett
pályázati felhívással (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) a Hajdúböszörmény 98,9 MHz
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárásban (a
továbbiakban: Pályázati Eljárás) megállapítja, hogy
a Pályázati Eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy valamennyi benyújtott
pályázati ajánlat alaki szempontból érvénytelen.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata annak közlésétől
számított tizenöt napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de
a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel, jogszabálysértésre
hivatkozással kérhető. A határozat meghozatalától számított harminc napos jogvesztő
határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha az ismert ügyfélen kívüli
más jogorvoslatra jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.
Indokolás
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Mttv.)
A Médiatanács 316/2016. (III. 22.) számú döntésével, az Mttv. 52. § (1) bekezdése alapján
fogadta el a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati
felhívásának (továbbiakban: Pályázati Felhívás) szövegét, amelyet honlapján és hirdetményi
úton 2016. március 24-én tett közzé. A beadás napján, 2016. április 28-án a
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására az alábbi pályázati ajánlatok érkeztek.
Pályázó neve

Pályázó székhelye

Debrecen Városi Televízió Kft.

4026 Debrecen, Petőfi tér 10.

Kredit Holding Kft.

4025 Debrecen, Darabos u. 35.

„Szabadhajdú” Közhasznú Nonprofit Kft.

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
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A Médiatanács 546/2016. (V. 17.) számú végzésével a Debrecen Városi Televízió Kft.
pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati
Felhívás 1.10.8.3. pontja szerint megtagadta, tekintettel arra, hogy a pályázó 2016. április
28-án benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdésének e) pontja, valamint a
Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja szerint alakilag érvénytelen volt.
A Médiatanács 547/2016. (V. 17.) számú végzésével a Kredit Holding Kft. pályázó
pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás
1.10.8.3. pontja szerint megtagadta, tekintettel arra, hogy a pályázó 2016. április 28-án
benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdésének e) pontja, valamint a Pályázati
Felhívás 1.10.7.1. e) pontja szerint alakilag érvénytelen volt.
A Médiatanács 548/2016. (V. 17.) számú végzésével a „Szabadhajdú” Közhasznú
Nonprofit Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve
a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja szerint megtagadta, tekintettel arra, hogy a pályázó
2016. április 28-án benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdésének e) pontja,
valamint a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja szerint alakilag érvénytelen volt.
A Debrecen Városi Televízió Kft. a Médiatanács 546/2016. (V. 17.) számú végzésének
bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be, amely 2016. június 7-én érkezett a
Médiatanácshoz.
Tekintettel arra, hogy a Debrecen Városi Televízió Kft. bírósághoz fordult, a Médiatanács
637/2016. (VI. 14.) számú végzésével az Mttv. 58. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig felfüggesztette a Hajdúböszörmény
98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati
eljárást.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 36.Kpk.45.724/2016/5. számú végzésével
a Médiatanács 546/2016. (V. 17.) számú végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított
nemperes eljárásban a Debrecen Városi Televízió Kft. felülvizsgálati kérelmét elutasította.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. július 27. napján küldte vissza az
eljárás iratait a Hivatal részére.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság döntésére tekintettel a Hajdúböszörmény
98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló, PJ/32345/2016.
iktatószámú pályázati eljárás felfüggesztésének oka megszűnt, ezért a Médiatanács
1016/2016. (VIII. 30.) számú döntésével a pályázati eljárás felfüggesztését megszüntette, és
folytatta az eljárást.
Az Mttv. 61. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.3.1. pontja az alábbiak szerint
rendelkezik a pályázati eljárás eredmények megállapításáról:
„61. § (1) A Médiatanács hatósági határozatban állapítja meg
a) a Pályázati Eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát, és
b) eredményesség esetén a Pályázati Eljárás nyertesét.”
Az Mttv. 62. § (2) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.3.2. pontja az alábbiak szerint
rendelkezik:
„Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki
vagy tartalmi szempontból érvénytelen.”
Mindezekre tekintettel a Médiatanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
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A Médiatanács az Mttv. 62. § (4) bekezdése alapján döntését a pályázati felhívással azonos
helyen és módon nyilvánosan közzéteszi.
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 48. § (3) bekezdésén, a 132. § b) pontján
és 182. § h) pontján alapul.
A határozat elleni jogorvoslati tájékoztatás az Mttv. 62. § (5)-(6) bekezdésein alapul.
Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel.
Budapest, 2016. szeptember 13.
A Médiatanács nevében

dr. Karas Monika s.k.
elnök

dr. Auer János s.k.
hitelesítő tag
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