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Médiaszolgáltatási Főosztály  Ügyiratszám: PJ/26636-7/2018. 
Pályáztatási és Jogi Osztály  Tárgy: ideiglenes hatósági 

szerződéskötésre irányuló kérelem  
 Ügyintéző: SZEMÉLYES ADAT 
    Telefon: SZEMÉLYES ADAT 

 
A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

 
1218/2018. (XI. 6.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky u. 5., a 
továbbiakban: Médiatanács) a Helikon Rádió Kft. (székhelye: 8360 Keszthely, Rákóczi 
tér 20.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában előterjesztett kérelme alapján indult, 
ideiglenes hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárásban 
 
 

az ideiglenes hatósági szerződést nem köti meg. 
 
 
E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és 
végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Médiatanácshoz benyújtott 
keresetlevéllel lehet kérni. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások részletes 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) 
bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett a keresetlevelet kizárólag 
elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő a Médiatanácsnál. 
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel 
támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. 
 
 

I n d o k o l á s 
 
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2005. július 14. napján kötött 
műsorszolgáltatási szerződést a Médiaszolgáltatóval a Nagykanizsa 98,6 MHz helyi rádiós 
lehetőség tekintetében, kereskedelmi jelleggel. 
 
Az ORTT és a Médiaszolgáltató frekvenciacsere következtében 2008. szeptember 3. napján 
módosították a szerződést, amely alapján a médiaszolgáltatás a Nagykanizsa 95,6 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében áll fenn. 
 
A Médiaszolgáltató Nagykanizsa 95,6 MHz jogosultsága 12 év után 2017. július 15-én 
véglegesen lejárt, azonban a Médiaszolgáltató kérelme alapján a Médiatanács a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 65. § (11) bekezdése alapján 8 alkalommal ideiglenes hatósági 
szerződést kötött a médiaszolgáltatóval a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi médiaszolgáltatási 
lehetőségre, legutóbb a 2018. szeptember 13. és november 11. közötti időszak tekintetében.  
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A Médiaszolgáltató 2018. október 12-én érkezett kérelmében az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján kérelmezte, hogy a Médiatanács a Nagykanizsa 95,6 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultság tekintetében újabb ideiglenes hatósági szerződést kössön vele 60 napos 
időtartamra. 
 
Az Mttv. 65. § (11) bekezdése a következőket rögzíti: 
 
„65. § (11) Amennyiben a lineáris rádiós médiaszolgáltatási jogosultság úgy jár le, hogy a 
Médiatanács egy alkalommal már megújította, és a médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása 
már megindult, a Médiatanács a korábban jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatóval, 
annak kérelmére, legfeljebb hatvan napos időtartamra – több alkalommal is – ideiglenes 
hatósági szerződést köthet. E bekezdés alapján ideiglenes hatósági szerződést kizárólag a 
pályázati eljárás – illetve a pályázati eljárás érdemében hozott határozattal vagy a pályázati 
eljárást megszüntető végzéssel szemben esetlegesen indított bírósági felülvizsgálati eljárás 
jogerős – lezárásáig lehet kötni. Az ideiglenes hatósági szerződés a pályázati eljárás 
nyertesével való hatósági szerződés megkötésének napján megszűnik.” 
 
A Médiatanács megvizsgálta, hogy az ideiglenes hatósági szerződés – Mttv. 65. § (11) 
bekezdésében foglalt – feltételei fennállnak-e.  
 
Az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 60 napos ideiglenes hatósági szerződést akkor lehet 
kötni, ha a médiaszolgáltatási jogosultság úgy jár le, hogy a Médiatanács egy alkalommal már 
megújította azt, és a médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása már megindult, továbbá 
ideiglenes hatósági szerződést kizárólag a pályázati eljárás – illetve a pályázati eljárás 
érdemében hozott határozattal vagy a pályázati eljárást megszüntető végzéssel szemben 
esetlegesen indított bírósági felülvizsgálati eljárás jogerős – lezárásáig lehet kötni.  
 
Az Mttv. 65. § (11) bekezdés alapján tehát az ideiglenes hatósági szerződés megkötésének 
egyik feltétele az, hogy ne kerüljön lezárásra a pályázati eljárás. 
 
A Médiatanács a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára 2018. december 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban az 1016/2018. (IX. 11.) számú döntésével megállapította, hogy a pályázati eljárás 
eredményes és annak nyertese a dtm Media Hungary Kft. pályázó.  
 
Ezt követően a Méditanács a dtm Media Hungary Kft.-vel az 1147/2018. (X. 16.) számú 
döntése alapján 2018. október 29-én meg is kötötte a hatósági szerződést a Nagykanizsa 95,6 
MHz médiaszolgáltatási lehetőség használatára. Erre tekintettel az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
szerint a szerződéskötés napjával, azaz 2018. október 29. napjával megszűnt a 
Médiaszolgáltató ideiglenes hatósági szerződése a Nagykanizsa 96,5 MHz vonatkozásában, 
amelyet 2018. augusztus 28-án kötött a Médiatanáccsal. 
 
A fentiek alapján tényszerűen megállapítható, hogy a Nagykanizsa 95,6 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőségre vonatkozó pályázati eljárást a Médiatanács az 1016/2018. (IX. 
11.) számú határozatával lezárta.  
 
A Médiatanács mindezek alapján megállapította, hogy az ideiglenes hatósági szerződés 
megkötésének Mttv. 65. § (11) bekezdésében foglalt feltételei nem állnak fenn a 
Médiaszolgáltató Nagykanizsa 95,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetősége tekintetében, 
ugyanis a pályázati eljárás már lezárult. 
 
A fentiek alapján a Médiatanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
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A Médiatanács jelen hatósági határozatát az Mttv. 162. § (2) bekezdése alapján internetes 
honlapján - a személyes adatok és az eljárásban zártan kezelt adatok védelmének 
figyelembevételével - közzéteszi. 
 
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 65.§ (11) bekezdésén, illetve a 182. § s) 
pontján alapul. 
 
Az Mttv. 144. §-a értelmében a Médiatanács hatósági eljárásaiban az Mttv.-ben foglalt 
eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint jár el. Az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdés b) pontja 
szerint ahol jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr.-t kell érteni. 
 
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 132. § l) pontján, a 182. § s) pontja és a 
65. § (11) bekezdésén alapul. 
 
A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén, 
az Mttv. 163. § (1) - (3) bekezdésein, illetve 164. § (2) bekezdésén, továbbá a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdésén alapul. 
 
 
Budapest, 2018. november 6. 
 

A Médiatanács nevében és megbízásából 
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