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A Budapest 95,3 MHz-es frekvenciapályázat körül kialakult összetett jogvitát a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság március 5-ei döntése mindenki számára megnyugtató jogállami 

döntéssel zárta le. 

A médiatanács számos alkalommal adott hangot annak, hogy bízik az ügy minden fél részére 

kielégítő és kétségbevonhatatlan jogállami megoldásában és mindaddig, amíg ez várat magára, 

folyamatosan biztosítja a Klubrádió működését. Erre tekintettel a tanács eddig pontosan 14 

alkalommal hosszabbította meg a rádió működési engedélyét, amely mostantól új, állandó 

szerződés keretében folytathatja eddig is zavartalan műsorszolgáltatását. 

Mint ismeretes, a Médiatanács a Budapest 95,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jelleggel történő hasznosítására kiírt pályázati eljárása végén a legjobb ajánlatot 

tevő Autórádiót hirdette ki nyertesnek, míg a Klubrádió a második helyezést érte el pályázatával. 

A sokáig feloldhatatlannak tűnő, összetett jogvita azért alakult ki, mert a Klubrádió – élve az új 

médiatörvényben biztosított jogával – a közigazgatási bíróságon támadta meg a nyertes 

pályázatát. Ezzel összefüggésben arra is érdemes emlékeztetni, hogy a régi médiatörvény nem 

nyújtott ilyen típusú fellebbezési lehetőséget a pályázók számára, így nem is alakulhatott ki az 

ilyen viták világos, gyors, egyszerű és egyértelmű rendezését lehetővé tévő jogállami gyakorlat. A 

bíróság Autórádiót érintő döntése következtében szokatlan jogi helyzet állt elő, lévén egyszerre 

vált bizonytalanná a pályázati eljárás eredményessége és érvényessége. Mivel azonban a 

frekvenciapályázatokon csak minden kétséget kizáróan érvényes és eredményes pályázati 

eljárás után lehet nyertest hirdetni, a felek számára nem maradt más lehetőség, mint végigjárni 

azt a jogállami utat, amelyet egy minden kétséget kizáró és senki által nem vitatható bírósági 

döntés zár le. 

Ez a döntés a múlt héten megszületett. A bíróság egyértelműen kimondta, hogy a pályázati 

eljárásban egyetlen pályázó van, a Klubrádió, és a pályázat eredményes. Ezt követően a 

Médiatanács haladéktalanul megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy kihirdesse 

a bírósági határozatokkal összhangban érvényesnek és eredményesnek minősített pályázat 

nyertesét. A Médiatanács ezzel kapcsolatos határozatát a szokott rend szerint juttatja el a 

bírósági döntésekkel összhangban nyertessé vált rádiót működtető médiavállalkozáshoz. 
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