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A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 
MÉDIATANÁCSÁNAK 967/2022. (XI. 29.) SZÁMÚ 

VÉGZÉSE 

Ügyiratszám: 17003-22/2022.  
Tárgy: pályázati eljárás lezárása 
Ügyintéző: személyes adat  
Telefon: személyes adat  

VÉGZÉS 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Médiatanácsa (székhelye: 1088 
Budapest, Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács) honlapján és hirdetményi úton 2022. 
október 21. napján közzétett pályázati felhívással (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) a 
Békéscsaba 98,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű, 
legkorábban 2023. június 4. napjától történő használatára megindított pályázati eljárást (a 
továbbiakban: Pályázati Eljárás) 

megszünteti. 

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. Az elektronikus ügyintézés és 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 benyújtása esetén a Médiatanács a pályázati eljárást a Törvényszék jogerős 
határozatáig felfüggeszti. A Törvényszék egyszerűsített perben jár el és 30 (harminc) napon belül 
határoz. 

Indokolás 
A Médiatanács a 848/2022. (X. 18.) számú döntésével, a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 52. § (1) bekezdése 
alapján fogadta el a Pályázati Felhívás szövegét, amelyet a Hatóság honlapján és hirdetményi úton 
2022. október 21. napján tett közzé.  
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A Pályázati Felhívás 1.10.3.2. pontja szerint: 

„1.10.3.2. A pályázati ajánlatot a Pályázati Felhívás tárgyát képező médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára a Pályázati Felhívás közzétételétől számított 31. napon lehet benyújtani (a pályázati 
ajánlat benyújtásának napja).” 

A pályázati ajánlatok Pályázati Felhívás szerinti benyújtásának napján, 2022. november 21-én a 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára egyetlen pályázati ajánlat sem érkezett. 

Az Mttv. 48. § (2) bekezdése alapján állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő 
lineáris médiaszolgáltatási jogosultság pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait az 
Mttv.-ben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni. 

Az Mttv. 61. § (1) bekezdésének a) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.4.1. a) pontja az alábbiak 
szerint rendelkezik: 

„61. § (1) A Médiatanács végzéssel megszünteti a pályázati eljárást, amennyiben  
a) a pályázati felhívásra nem érkezik pályázati ajánlat” 

„1.11.4.1. A Médiatanács végzéssel megszünteti a Pályázati Eljárást, amennyiben  
a) a Pályázati Felhívásra nem érkezik pályázati ajánlat” 

Tekintettel arra, hogy a Pályázati Eljárásban egyetlen pályázati ajánlat sem érkezett, a Médiatanács a 
rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A Médiatanács az Mttv. 61. § (2) 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 fellebbezés kizártságáról történő tájékoztatás az Ákr. 116. §-án, a közigazgatási per 
kezdeményezésének lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 114. §-án, az Mttv. 163. § (7) 
bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) 
bekezdésén, a 13. § (3) bekezdés aa) pontján, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 48. § (1) 
bekezdésének l) pontján, az 50. § (1) bekezdésén és a 77. § (2) 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, 2022. november 29. 

A Médiatanács nevében 

dr. Bartóki-Gönczy Balázs 
soros elnöki tisztséget ellátó tag 
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