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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

709/2019. (VI. 4.) számú 
 

VÉGZÉSE 
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest, Reviczky utca 5., a 
továbbiakban: Médiatanács) a honlapján és hirdetményi úton a 2019. április 24-én a Tardos 
95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára közösségi jelleggel közzétett 
pályázati felhívással (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) megindított pályázati eljárást (a 
továbbiakban: Pályázati Eljárás)  
 

m e g s z ü n t e t i. 
 
E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A véglegessé vált döntés elleni nemperes eljárást 
a végzés közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz benyújtott kérelemmel 
lehet kérni. A kérelemre a keresetlevélre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő 
kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-
ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz. A Bíróság 
az ügyben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény egyszerűsített perre vonatkozó 
szabályait - a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes 
közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. 
törvényben, valamint külön törvényben foglalt eltérésekkel - a nemperes eljárás 
sajátosságainak megfelelően alkalmazza és a tárgyaláson kívüli elbírálás szabályai szerint jár 
el. 
 

I n d o k o l á s 
 
A Médiatanács a 481/2019. (IV. 16.) számú döntésével a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 52. § (1) 
bekezdése alapján fogadta el a Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Pályázati Felhívásának szövegét, amelyet honlapján és hirdetményi úton 2019. április 24. 
napján tett közzé, közösségi jelleggel.  
 
A benyújtás napján, 2019. május 27. napján a Tardos 95,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára nem érkezett pályázati ajánlat.  
 
Az Mttv. 61. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezése szerint:  
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„61. § (1) A Médiatanács végzéssel megszünteti a pályázati eljárást, amennyiben     
a) a pályázati felhívásra nem érkezik pályázati ajánlat”. 
 
Az Mttv.-ben foglaltakkal összhangban a Pályázati Felhívás 1.12.4.1. a) pontja szintén rögzíti 
az alábbiakat: 
 
„1.12.4.1. A Médiatanács végzéssel megszünteti a Pályázati Eljárást, amennyiben  
a) a Pályázati Felhívásra nem érkezik pályázati ajánlat (…)”. 
 
Tekintettel arra, hogy a Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára indított pályázati eljárásban kiírt Pályázati Felhívásra nem érkezett pályázati 
ajánlat, a Médiatanács a rendelkező részben foglaltak szerint a hivatkozott rendelkezések 
alapján a Pályázati Eljárást megszüntette.  
 
A Médiatanács az Mttv. 61. § (2) bekezdése alapján a Pályázati Eljárás megszüntetéséről 
szóló döntését hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
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 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. 48. § (3) bekezdésén, az Mttv. 132. § b) 

pontján és az Mttv. 182. § h) pontján alapul. 

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, az 
Ákr. 116. § (1) bekezdés és a (3) bekezdés c) pontján, az Ákr. 116. § (4) bekezdésén, az Mttv. 
163. § (5) bekezdésén, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és 
az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi 
XVII. törvény 1. § (2) bekezdésén és 2. § (1)-(2) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról 
szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) a 48. § (1) bekezdés l) pontján, a 124. § (5) 
bekezdésén, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul. 
 
Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2019. június 4. 

    
A Médiatanács nevében és megbízásából 

 
dr. Karas Monika 

elnök 
s.k. 

 
 

dr. Vass Ágnes 
hitelesítő tag 

s.k. 
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