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Médiaszolgáltatási Főosztály    Ügyiratszám: PJ/19059-9/2019. 
Pályáztatási és Jogi Osztály  Tárgy: eljárás megszüntetése 
  Ügyintéző: személyes adat 
 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
 

1034/2019. (IX. 3.) számú 
 

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

továbbiakban: Médiatanács) a Lajta Rádió Kft. (székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 6. 

fszt.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) és a Radio Plus Kft. (székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja 

út 7-13. IV. em.) 2019. július 12-én érkezett, a Médiaszolgáltató Győr 103,1 MHz helyi 

kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága vonatkozásában érkezett együttes kérelme 

alapján indult hatósági eljárást 

 
m e g s z ü n t e t i. 

 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jelen végzés annak közlésétől számított 15 (tizenöt) 
napon belül támadható meg közigazgatási perben. A Fővárosi Törvényszékhez címzett 
keresetlevelet a Médiatanácshoz kell benyújtani, a Törvényszék egyszerűsített perben jár el. Az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 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 végzés 
hatályosulására nincs halasztó hatálya, az azonnali jogvédelem a Fővárosi Törvényszéktől 
kérhető.  
 

I n d o k o l á s 
 

A Médiaszolgáltató és a Radio Plus Kft. 2019. július 12-én érkezett együttes kérelmükben 
kezdeményezték, hogy a Médiaszolgáltató Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága, és a 
Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága között fennálló hálózatba 
kapcsolódás 2019. augusztus 22. napjával megszűnjön, és a Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultság 2019. augusztus 23. napjától napi 24 órás önálló médiaszolgáltatási jogosultságként 
működjön tovább. Emellett kérelmezték a Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság állandó 
megnevezésének, sajátos arculatának, központi elemeinek, az egyes műsorszámok, műsorelemek 
mértékére vonatkozó vállalások módosítását a teljes és az éjszakai órák (23.00-05.00) nélküli napi, 
heti és havi műsoridőben.  
 
A Médiaszolgáltató és a Radio Plus Kft. kérelmüket azzal indokolták, hogy a Médiatanács a Győr 
96,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőségen a 797/2019. (VI. 25.) számú határozatával a 
FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft.-t nyilvánította nyertessé. A FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. pályázati ajánlatát a 
Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával történő hálózatba 
kapcsolódásra irányulóan nyújtotta be, így tekintettel arra, hogy a Radio Plus Kft.-nek új hálózatos 
partnere van Győr vételkörzetben, a Médiaszolgáltató meg kívánja szüntetni vele a hálózatba 
kapcsolódást, és 2019. augusztus 23. napjától 24 órás önálló jogosultságként kívánja tovább 
működtetni a Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságot. 
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A Médiaszolgáltató és a Radio Plus Kft. a Médiatanácshoz 2019. augusztus 22-én benyújtott 
beadványukban bejelentették, hogy az elmúlt napokban a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. arról 
tájékoztatta a Médiaszolgáltatót és a Radio Plus Kft.-t, hogy kereskedelmi és egyéb szervezési, 
pénzügyi okok miatt nem köt hatósági szerződést a Győr 96,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 
vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy ez alapján a Radio Plus Kft. nem rendelkezne hálózatos 
partnerrel Győr vételkörzetben, a Médiaszolgáltató és a Radio Plus Kft. a 2019. július 12-én 
érkezett kérelmüket visszavonják, és folytatják a hálózatos együttműködést változatlan 
feltételekkel az érvényes és hatályos hatósági szerződés alapján a Győr 103,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában. 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § 
(1) bekezdésének e) pontja szerint: 
 
 „47. § (1) A hatóság az eljárást megszünteti, ha (…) 
e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve ahhoz 
az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, (…) 
 
Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató és a Radio Plus Kft. 2019. augusztus 22-én érkezett 
bejelentésükben kérelmüket visszavonták, az Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 
Médiatanács a Médiaszolgáltató és a Radio Plus Kft. 2019. július 12-én érkezett együttes kérelme 
alapján indult hatósági eljárást megszüntette. 
 
A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 182. § j) pontján alapul. 
 
Az Mttv. 144. §-a értelmében a Médiatanács az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel 
az Ákr. szabályai szerint jár el. 
 
A fellebbezés kizártságáról történő tájékoztatás az Ákr. 116. §-án, a közigazgatási per 
kezdeményezésének lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 114. §-án, az Mttv. 163. § (3) és (7) 
bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § 
(2) bekezdés a) pontján és 13. § (11) bekezdésén, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 48. § (1) 
bekezdésének l) pontján, az 50. § (1) bekezdésén és a 124. §-án, 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. szeptember 3. 
 

A Médiatanács nevében és megbízásából 
      
 
 

             Dr. Karas Monika 
    elnök  
     s.k. 
 
 
 
     Dr. Kollarik Tamás 
          hitelesítő tag  
     s.k. 

 


