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Médiaszolgáltatási Főosztály    Ügyiratszám: PJ/8262-4/2019. 

Pályáztatási és Jogi Osztály    Tárgy: kérelem visszautasítása 

        Ügyintéző: személyes adat 

        

         

 

 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 

 

362/2019. (III. 26.) számú 

 

VÉGZÉSE 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest, Reviczky u. 5., a 

továbbiakban: Médiatanács) a PANNON-SOPRON Kft. (9400 Sopron, Liszt F. u. 1., a 

továbbiakban: Médiaszolgáltató) Sopron 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultsága tekintetében 2019. március 21-én benyújtott, médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 65. § (11) 

bekezdése szerinti ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére irányuló 

kérelmét  

 

visszautasítja. 

 

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 Médiaszolgáltató 2019. március 21-én benyújtott kérelmében az Mttv. 65. § (11) 

bekezdése alapján kérelmezte, hogy a Médiatanács a 2019. április 5-én lejáró Sopron 94,1 

MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében kössön vele ideiglenes hatósági 

szerződést 60 napos időtartamra. 
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Az Mttv. 65. § (11) bekezdése az alábbiakat 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 a Médiaszolgáltató kérelmében foglaltakat, és megállapította, 

hogy az Mttv. 65. § (11) bekezdésében leírt feltételek jelen kérelem tekintetében nem állnak 

fenn, tekintettel arra, hogy a pályázati eljárás érdemében hozott határozattal szemben 

indított bírósági felülvizsgálati eljárás a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2019. 

március 14-én kelt, 102.K.33.712/2018/14. számú ítéletével jogerősen lezárult, így a 

pályázati eljárás eredményessége tárgyában született, 1069/2018. (IX. 26.) számú 

médiatanácsi határozat alapján a pályázati eljárás nyertese a Médiaszolgáltató. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

46. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

„46. § [A kérelem visszautasítása] 

(1) A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha 

a) az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény 

ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz, vagy 

b) az ugyanazon jog érvényesítésére irányuló kérelmet a bíróság vagy a hatóság érdemben 

már elbírálta, és a kérelem tartalma, valamint az irányadó jogi szabályozás nem változott.” 

Mindezekre tekintettel a Médiatanács a rendelkező részben foglaltak szerint a 

Médiaszolgáltató kérelmét az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszautasította. 

 

Az Mttv. 144. §-a értelmében a Médiatanács az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az Ákr. 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a 

jogszabály a Ket.-et említi, azon az Ákr.-t kell érteni. 

 

Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel. 

A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 1-2. §-án, 132. §-án és 182. §-án 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) 
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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. 

 

Budapest, 2019. március 26. 

 

  

A Médiatanács nevében és megbízásából 
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elnök 
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