
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2012. június 27-én (szerdán) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

Szalai Annamária a Médiatanács elnöke /1-39. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács tag /1-39. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás /1-39. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-39. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-39. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Vári Péter főigazgató-helyettes /1-39. pontoknál/  
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-39. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /28-39. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-39. pontoknál/ 

dr. Kerekes Sugárka főosztályvezető /1-39. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető-helyettes /1-39. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-39. pontoknál/ 
Zsuppán Attila igazgató /1-39. pontoknál/ 

dr. Nagy Dóra munkatárs, a jegyzőkönyv vezetője /1-39. pontoknál/ 
 

 
A Médiaszolgáltatás - Támogató és Vagyonkezelő Alap részéről: 

 
dr. Néder Sarolta vezérigazgató-helyettes /1-10. pontoknál/ 

dr. Veress Inez ellenőrzési referatúravezető /1-10. pontoknál/ 
Nagy Attila igazgató /1-4. pontoknál/ 

dr. Kiss Zoltán igazgató /1-2. pontoknál/ 
Vitézy László bírálóbizottság elnöke /1. pontnál/ 

dr. Szabó László Zsolt vezérigazgató-helyettes /1-3. pontoknál/ 
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Az ülést Szalai Annamária 9 óra 6 perckor megnyitotta. Elnök asszony a rendes és a 
sürgősségi napirenden szereplő előterjesztések napirendre vételét együtt tette fel 
szavazásra. A Médiatanács egyhangú szavazási arány mellett 1149/2012. (VI.27.) számon 
az alábbi előterjesztéseket vette napirendre: 
 
MTVA-92/2012. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2012, 
EMBERJUDIT2012 és MACSKÁSSYGYULA2012 pályázati eljárások első fordulóinak első 
szakaszaiban benyújtott szinopszisokról  
 
MTVA-94/2012. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása  
 
MTVA-94/2/2012. Kiegészítés az MTVA-94/2012. számú előterjesztéshez: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása  
 
MTVA-95/2012. 2012. július 1. és 2013. június 30. között a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. (MR 
Zrt.) részére, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 218/2011. (II. 9.) 
számú és 943/2012. (V. 23.) számú határozatai alapján kijelölt médiaszolgáltatási 
jogosultság keretében rögzített műsorainak analóg földfelszíni műsorterjesztéssel történő 
biztosítása  
 
MTVA-96/2012. Pályázati felhívás kibocsátása közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 
rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő 
műszaki fejlesztések 2012. évi támogatására (KMUSZ2012)  
 
MTVA-97/2012. Pályázati felhívás kibocsátása kisjátékfilmek és kísérleti filmek 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2012), valamint a közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak 
(NEUMANNJÁNOS2012) támogatására  
 
MTVA-98/2012. A Médiatanács által 431/2012. (III.7.) számú határozattal meghirdetett 
TVALLANDO2012 pályázati felhívás kiegészítése a HTOE pályázatán Helyi Érték Díjazottak 
kedvezményben részesítése céljából  
  
MTVA-100/2012. A közszolgálati célú műsorszám értelmezése az internetes közzétételre 
szánt tartalmak vonatkozásában  
 
MTVA-93/2012. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2012 elnevezésű 
(TVFILMTERV2012) pályázati eljárásban pályázó méltányossági kérelme (a Filmservice Kft. 
méltányossági kérelme)  
 
MTVA-99/2012. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2012 (TVFILM2012) 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított méltányossági kérelme (a 
SZUPERMODERN STÚDIÓ Kft. méltányossági kérelme)  
 
718/2012. A Médiatanács által az Orosháza 90,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása  
 
719/2012. A Médiatanács által a Tiszakécske 102,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása  
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721/2012. A Médiatanács által a Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2011. október 13-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása  
  
722/2012. A Médiatanács által a Budapest 95,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2012. május 3-án közzétett pályázati felhívásra 2012. június 12-én 
beérkezett Pályázati Ajánlat alaki vizsgálata  
 
723/2012. A Rádió Antritt Kft. (Antritt Rádió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 
szerződés megkötésére a Szekszárd 105,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 
az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján  
  
724/2012. A nyári karbantartási munkálatokra hivatkozással tett műsorterv-módosítási 
kérelmek kezelése  
  
731/2012. A Médiatanács által a Budapest 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2012. május 3-án közzétett pályázati felhívásra 2012. június 12-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata  
  
732/2012. A Civil Rádiózásért Alapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 
megkötésére a Budapest 98,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § 
(11) bekezdése alapján  
  
733/2012. A Telekom Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az 
Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Szeged 95,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
vonatkozásában  
  
734/2012. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Szent István Rádió) kérelme ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Miskolc 95,1 MHz + Eger 91,8 MHz + Hatvan 
94,8 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az 
Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján  
  
736/2012. Az FM1 Zrt. (Neo FM) országos kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatóval 
szemben 11964/2012. számon indított hatósági eljárás lezárása  
 
677/2/2012. Kiegészítés a Hivatal 677/2012. számú előterjesztéséhez: Társadalmi 
sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2011. július 1 - december 31.)  
  
678/2/2012. Kiegészítés a Hivatal 678/2012. számú előterjesztéséhez: A hallási fogyatékkal 
élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. I. 
negyedév)   
 
735/2012. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 
költségvetésének időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló 
 
MTVA-91/2012. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. I-IV. havi 
gazdálkodása 
 
656/2012. A Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt. (1139 Budapest, Lomb u. 23-27.) 
médiaszolgáltató kérelme SportM állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris körzeti 
médiaszolgáltatása (vételkörzet: Budapest, Monor, Miskolc, Kazincbarcika, Gyöngyös, 
Salgótarján, Eger, Szekszárd, Körmend, Szolnok, Nyíregyháza, Sopron, Szombathely, 
Nagykanizsa, Pécs, Komló, Tatabánya, Veszprém, Debrecen, Kiskunhalas, Szeged, 
Dunaújváros, Székesfehérvár stb.) közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi 
elismerésére 



4 

 

702/2012. A Molnár TV Kft. kereskedelmi médiaszolgáltató (vételkörzete Babót, Barbacs, 
Bágyogszovát, Beled, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Cirák, Csorna, Dör, Edve, Enese, Farád, 
Fehértó, Gyóró, Győrsövényház, Ikrény, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Kóny, Mihályi, Osli, 
Páli, Pásztori, Potyond, Rábakecöl, Rábapatona, Rábapordány, Rábatamási, Sopronnémeti, 
Szárföld, Szil, Szilsárkány, Tét, Vásárosfalu) kérelme Rábaközi Televízió állandó 
megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való 
Médiatanács általi elismerésére 
 
713/2012. A Médiatanács által a Paks 107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2011. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása 
 
714/2012. A Médiatanács által a Salgótarján 100,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívásra 2011. 
október 4-én Pályázati Ajánlatot benyújtó Helyi Rádió Kft. Pályázati Ajánlatának alaki 
vizsgálata, valamint a Newave Network Kft. Pályázati Ajánlatának visszavonása tárgyában 
 
715/2012. A Hegyalja Média Kft. (Tokaj 101,8 MHz, Szent István Rádió - Tokaj) 
jogosultságának megújítására vonatkozó kérelme az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerint 
 
716/2012. A Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz, Híd Rádió) jogosultságának megújítására 
vonatkozó kérelme az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerint 
 
717/2012. Az FM4 Rádió Kft. (Mária Rádió Völgyhíd, Veszprém 95,1 MHz) 
szerződésmódosításra irányuló kérelme 
 
677/2012. Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2011. július 1 - 
december 31.) 
 
678/2012. A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos 
kívánalmak ellenőrzése (2012. I. negyedév) 
 
707/2012. Az Mttv. 9. § teljesülésének vizsgálata a Duna Televízió Nonprofit Zrt. (Duna TV 
és Duna World csatornák), valamint az Echo Hungária Televízió Zrt. (Echo TV) 
médiaszolgáltatók 2012. márciusi médiaszolgáltatásában 
 
709/2012. A Hegyvidék Média Kft. által üzemeltett Hegyvidék Televízió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Budapest XII. kerület) közösségi médiaszolgáltató 2012. 
március 14-20. közötti műsorhetének hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
1095/2011. (VIII. 24.) számú médiatanácsi határozat w) pontjában foglaltak megsértése] 
 
710/2012. B. J. beadványa az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 
"TV2" állandó megnevezésű televízió csatorna 2012. május 13-i adásnapján 16 óra 25 
perces kezdettel sugárzott "Kongó" című műsorszámmal kapcsolatban 
 
711/2012. A TISZApART MÉDIA Kft. által üzemeltetett TISZApART TV (vételkörzet: Szeged, 
vételkörzet-bővítés: Hódmezővásárhely, Klárafalva, Makó, Ferencszállás) 2012. április 9-e 
és 15-e közötti működése [A BJ/12002-3/2012. számú határozattal módosított 1691/2011. 
(XI. 23.) számú (BJ/19595-4/2011.) médiatanácsi határozat o), r), s) és u) pontjaiban és az 
Mttv. 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglaltak megsértése] 
 
712/2012. A Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány által üzemeltetett (Mária 
Rádió Palota Várpalota 90,0 MHz és Mária Rádió Bakony Ajka 93,2 MHz), továbbá az FM-4 
Rádió Szolgáltató Kft. által üzemeltetett (Mária Rádió Budapest 94,2 MHz és vételkörzet 
bővítései, valamint Mária Rádió Völgyhíd Veszprém 95,1 MHz), és a Mária Rádió Frekvencia 
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Kft. által üzemeltetett (Mária Rádió Kemenesalja Celldömölk 92,5 MHz, Mária Rádió Vértes 
Mór 92,9 MHz, Mária Rádió Barokk Pápa 90,8 MHz és Mária Rádió Vár Sárvár 95,2 MHz) 
helyi közösségi médiaszolgáltatások egy napi (2012. április 11.) műsorának az 594/2012. (III. 
28.) számú médiatanácsi határozat alapján, helyszíni felvételkészítés keretében történt 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások (az Mttv. 63. § (12), valamint az Mttv. 64. § 
(1) és (4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése), továbbá a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Kemenesalja (Celldömölk 92,5 MHz) állandó 
megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatás 2012. március 7 - 13. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások (az Mttv. 63. § (12), valamint az Mttv. 64. § 
(1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése) 
 
708/2012. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási 
kötelezettségével kapcsolatos jogvitás eljárásban a Parlament TV közösségi 
médiaszolgáltatásának felülvizsgálatára vonatkozó bejelentés 
 
B-6/2012. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2012. május) 
 
E-36/2012. A Médiatanács követelés állománya (2012. május) 

 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
1. MTVA-92/2012. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2012, 
EMBERJUDIT2012 és MACSKÁSSYGYULA2012 pályázati eljárások első fordulóinak 
első szakaszaiban benyújtott szinopszisokról  
 
Vitézy László kiegészítette az előterjesztésben foglaltakat, Néder Sarolta ismertette a 
határozati javaslatokat. 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1150/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2012, az EMBERJUDIT2012 és a MACSKÁSSYGYULA2012 

pályázati eljárások első fordulóinak első szakaszában benyújtott szinopszisokról 
 
I. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az ismeretterjesztő 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2012), a dokumentum- (EMBERJUDIT2012) és az animációs 
(MACSKÁSSYGYULA2012) filmek gyártásának támogatására meghirdetett háromszakaszos 
nyílt beadású háromfordulós pályázati eljárások első fordulóinak első szakaszában 
beérkezett szinopszisokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
II. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az ismeretterjesztő filmek 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2012) gyártásának támogatására meghirdetett háromszakaszos nyílt 
beadású háromfordulós pályázati eljárás első fordulójában a bírálóbizottsági ajánlás 
elkészítésének határidejét 2012. augusztus 17-éről augusztus 21-ére módosítja. 
 
III. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a dokumentumfilmek 
(EMBERJUDIT2012) gyártásának támogatására meghirdetett háromszakaszos nyílt 
beadású háromfordulós pályázati eljárás első fordulójában a bírálóbizottsági ajánlás 
elkészítésének határidejét 2012. augusztus 24-éről augusztus 31-ére módosítja. 
 
A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy 3 munkanapon 
belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a határidő-módosításról szóló közleményeket. 
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2. MTVA-94/2012. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása  
MTVA-94/2/2012. Kiegészítés az MTVA-94/2012. számú előterjesztéshez: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása  
 
Kiss Zoltán ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt Koltay András és 
Auer János. 
 
Az előterjesztő az MTVA-94/2012. számú előterjesztést visszavonta. 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal támogatta az MTVA-94/2/2012. számú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1151/2012. (VI. 27.) számú határozata 
 

a Médiaszolgáltatás-támogató  és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását. 
A Médiatanács felhívja az Alap vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Szervezeti és 
Működési Szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint 
vezérigazgatói utasítással történő 2012. július 1-jei hatálybaléptetéséről. 
 
 
3. MTVA-95/2012. 2012. július 1. és 2013. június 30. között a Magyar Rádió Nonprofit 
Zrt. (MR Zrt.) részére, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
218/2011. (II. 9.) számú és 943/2012. (V. 23.) számú határozatai alapján kijelölt 
médiaszolgáltatási jogosultság keretében rögzített műsorainak analóg földfelszíni 
műsorterjesztéssel történő biztosítása  
 
Szabó László Zsolt ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1152/2012. (VI. 27.) számú határozata 
 

a 2012. július 1. és 2013. június 30. között a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. (MR Zrt.) részére a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 218/2011. (II. 9.) számú és 
943/2012. (V. 23.) számú határozatai alapján kijelölt médiaszolgáltatási jogosultság 

keretében rögzített műsorainak analóg földfelszíni műsorterjesztéssel történő biztosításáról  
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja a Magyar Rádió Nonprofit 
Zrt. műsorszolgáltatási jogosultsága alapján az MTVA mint költségviselő szervezet 
közreműködésével megvalósuló, 2012. július 1. és 2013. június 30. közötti, 1 éves időszakra 
történő műsorterjesztési szolgáltatás megkötését az „Antenna Hungária” Zrt.-vel.  
 
 
4. MTVA-91/2012. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. I-IV. havi 
gazdálkodása 
 
Nagy Attila beszámolt az Alap 2012. I-IV. havi gazdálkodásáról. 



7 

 

 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1153/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. I–IV. havi gazdálkodásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2012. I–IV. havi gazdálkodásáról készített előterjesztést elfogadja. 
 
 
5. MTVA-96/2012. Pályázati felhívás kibocsátása közösségi médiaszolgáltatási 
jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának 
biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2012. évi támogatására (KMUSZ2012)  
 
Néder Sarolta elmondta, hogy csupán néhány technikai módosítást hajtottak végre a 
bírálóbizottság javaslatára. Néder Sarolta arról is tájékoztatta a Médiatanácsot, hogy a 
pályázati felhívás 29. pontjában tévesen szerepel, hogy „saját forrást ügynökséggel létrejött 
szerződéssel” is lehet igazolni. 
 
A 29. pont módosításával az előterjesztésben foglaltakat a Médiatanács egyhangú szavazási 
aránnyal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1154/2012. (VI. 27.) számú határozata 
 

a KMUSZ2012 pályázati felhívás kibocsátásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a határozat mellékletét képező 
formában elfogadja a magyarországi lineáris közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 
rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő 
műszaki fejlesztések 2012. évi támogatására (KMUSZ2012) vonatkozó pályázati eljárás 
felhívását és a kapcsolódó pályázati kérelmet.  
A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy döntésének 
megfelelően  

a) 3 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati felhívást és a pályázati 
kérelmet, 

b) 8 munkanapon belül a pályázati felhívás kibocsátásáról szóló közleményt a két 
országos napilapban és az Oktatási és Kulturális Közlönyben hozza nyilvánosságra. 

a határozat mellékletei: 
1. melléklet: pályázati felhívás 
2. melléklet: pályázati kérelem 
 
 
6. MTVA-97/2012. Pályázati felhívás kibocsátása kisjátékfilmek és kísérleti filmek 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2012), valamint a közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak 
(NEUMANNJÁNOS2012) támogatására  
 
Kollarik Tamás ismertette a pályázatok lényeges elemeit. 
 
Szalai Annamária javaslatára a Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal napolta a 
határozati javaslat II. és III. pontjáról való döntéshozatalt. 
 
Néder Sarolta elmondta, hogy a Neumann-pályázatban két technikai módosítást kell 
végrehajtani: törölni kell az arra vonatkozó rendelkezést, hogy saját forrást ügynökséggel 
kötött szerződéssel is lehet igazolni, valamint az általuk megfogalmazott preferenciákat fel 
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kell tüntetni. Néder Sarolta az is elmondta, hogy az Általános Pályázati Feltételek 
módosítása is szükséges azért, hogy a pályázat „pályázóbarátabbá” váljon.   
 
A technikai módosításokat figyelembe véve a Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal 
elfogadta a határozati javaslat I. és IV. pontját, és az alábbi határozatokat hozta: 

 
A Médiatanács 1155/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
pályázati felhívás kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására 

(HUSZÁRIKZOLTÁN2012) 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a határozat mellékletét képező 
formában elfogadja a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2012) vonatkozó pályázati eljárás felhívásának és pályázati 
kérelmének szövegét. 
A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy döntésének 
megfelelően  

a) 15 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati felhívást és a pályázati 
kérelmet, 

b) 8 munkanapon belül a pályázati felhívás kibocsátásáról szóló közleményt a két 
országos napilapban és az Oktatási és Kulturális Közlönyben hozza nyilvánosságra. 

a határozat mellékletei: 
1. melléklet: a pályázati felhívás 
2. melléklet: a pályázati kérelem 
 
 

A Médiatanács 1156/2012. (VI. 27.) számú határozata 
 

pályázati felhívás a lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2012) 

(MTVA-97/2012.) 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a határozat mellékletét képező 
formában elfogadja a lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2012) vonatkozó pályázati 
eljárás felhívásának és pályázati kérelmének szövegét. 
A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy döntésének 
megfelelően  

a) 15 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati felhívást és a pályázati 
kérelmet, 

b) 8 munkanapon belül a pályázati felhívás kibocsátásáról szóló közleményt a két 
országos napilapban és az Oktatási és Kulturális Közlönyben hozza nyilvánosságra. 

a határozat mellékletei: 
1. melléklet: a pályázati felhívás 
2. melléklet: a pályázati kérelem 
 
 

A Médiatanács 1157/2012. (VI. 27.) számú határozata 
 

az Általános Pályázati Feltételek módosításáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 828/2012. (V. 9.) számú 
határozatával elfogadott Általános Pályázati Feltételek  

– II.2. pontjában található Érvényességi feltételek értelmezését az alábbiak szerint 
módosítja: 
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„Érvényességi feltételek: a pályázóra/kedvezményezettre vagy a pályázatra 
vonatkozó, az ÁPF-ben és/vagy az adott pályázati felhívásban az érvényesség 
feltételeiként meghatározott körülmények összessége. Az a pályázat, amely ezen 
érvényességi feltételek valamelyikének nem felel meg, érvénytelennek minősül. Az 
érvénytelenségről a Médiatanács dönt”. 

– II.2. pontjában található Szinopszis értelmezését az alábbiak szerint módosítja: 
„Szinopszis: a háromszakaszos pályázati eljárás első szakaszában benyújtandó 
végleges dramaturgiai leírást tartalmazó dokumentum és az Alap által kiadott űrlap, 
valamint a felhívásban rögzített egyéb dokumentum együttesen”. 

– IV.B.2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„2) Az első szakaszban a pályázó kizárólag a Médiatanács felhatalmazása alapján az 
Alap által kiadott űrlap és egy maximum egyoldalas végleges szinopszis, valamint a 
felhívásban rögzített egyéb dokumentum (együttesen szinopszis) elektronikus úton 
történő benyújtásával jelentkezik a pályázati eljárásra. A szinopszis csak a 
felhívásban megjelölt határidőig, az ott a feltüntetett email címre küldhető el. A 
szinopszisra és benyújtására vonatkozó feltételeket és követelményeket az adott 
felhívások tartalmazzák. Kizárólag az ezeknek maradéktalanul megfelelő 
szinopszisok kerülnek a bizottság elé értékelésre”.  

– V.2. a) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
Az átvételi eljárás és a bontás során ellenőrizendő teljességi feltételek: a 
pályázat teljes, ha a pályázó 
a) a pályázati kérelmet 

 a felhíváshoz tartozó formanyomtatványokon átszerkesztés nélkül,  

 annak valamennyi fehér mezőjét, illetve munkalapját egyértelműen kitöltve, 

 annak minden oldalát, munkalapját azonos dátummal, 

 cégszerűen aláírva adta be, és  

 a pályázati dokumentáció nem tartalmaz szöveges hibaüzenetet. 
 

– VI.8. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
8) Az elektronikus adathordozón (CD/DVD) benyújtott másolati példányokhoz a 
bírálathoz szükséges végleges dokumentumokat, amennyiben a felhívás rögzíti, úgy 
a megadott fájlneveken és kizárólag .pdf fájlformátumban (több oldalas melléklet 
esetében egy .pdf fájlban több oldalt), referenciaanyagot MPEG4, illetve MP3 
formátumban kell menteni. Más formátumban, illetve más néven mentett fájlok az 
elektronikus adathordozókon nem szerepelhetnek, a bírálat során nem kerülnek 
értékelésre. Az elektronikus hordozón beadott másolati példányokba a hiánytalanul 
kitöltött és aláírt eredeti pályázati kérelmet szkennelt formában kell a hordozóra 
menteni.  

 
A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy 5 munkanapon 
belül honlapján tegye közzé az egységes szerkezetbe foglalt Általános Pályázati 
Feltételeket, és az Általános Pályázati Feltételek módosításaival érintett pályázati 
felhívásokban vezesse át azokat. 
 
7. MTVA-98/2012. A Médiatanács által 431/2012. (III.7.) számú határozattal meghirdetett 
TVALLANDO2012 pályázati felhívás kiegészítése a HTOE pályázatán Helyi Érték 
Díjazottak kedvezményben részesítése céljából  
 
Az előterjesztésben foglaltakhoz hozzászólt Néder Sarolta, Kollarik Tamás, Vass Ágnes és 
Auer János. 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta a határozati javaslat „D” változatát, 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1158/2012. (VI. 27.) számú határozata 
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a Médiatanács által 431/2012. (III.7.) számú határozattal meghirdetett TVALLANDO2012 

pályázati felhívás kiegészítése a HTOE pályázatán Helyi Érték Díjazottak kedvezményben 
részesítése céljából 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 431/2012. (III. 7.) számú 
határozatával meghirdetett TVALLANDO2012 pályázati eljárás pályázati felhívásának 1.3.7. 
pontját az alábbiak szerint kiegészíti: 
1.3.7. A bizottság az értékelés során a Helyi Televíziók Országos Egyesülete (HTOE) által 
jóváhagyott 2012. február 21-ei keltezésű hivatalosan megküldött tarifatáblázatot veszi 
alapul, és figyelemmel van a HTOE által megküldött, jelen pályázati eljárás aktuális fordulóját 
közvetlenül megelőzően Helyi Érték Díjazottakról szóló tájékoztatóra. 
 
A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy 5 munkanapon 
belül intézkedjen a pályázati felhívás módosításáról szóló közlemény honlapon történő 
közzétételéről. 
 
 
8. MTVA-100/2012. A közszolgálati célú műsorszám értelmezése az internetes 
közzétételre szánt tartalmak vonatkozásában  
 
Az előterjesztésben foglaltakhoz hozzászólt Kollarik Tamás, Szalai Annamária és Néder 
Sarolta. 
 
Auer János javaslatára a Médiatanács egyhangú szavazati aránnyal a következő heti ülésre 
napolta az előterjesztésről való döntéshozatalt. 
 
9. MTVA-93/2012. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2012 elnevezésű 
(TVFILMTERV2012) pályázati eljárásban pályázó méltányossági kérelme (a Filmservice 
Kft. méltányossági kérelme)  
 
Néder Sarolta elmondta, hogy az Alap a határozati javaslat „B” változatát támogatja. 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta a határozati javaslat „B” változatát, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1159/2012. (VI. 27.) számú határozata 
 

a Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2012 elnevezésű (TVFILMTERV2012) 
pályázati eljárásban pályázó méltányossági kérelme 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 467/2012. (III. 14.) számú 
határozatával a televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés 
(TVFILMTERV2012) támogatására meghirdetett pályázati eljárásban pályázati kérelmet 
benyújtott Filmservice Kft. MA-TVFILMTERV2012-6/2012. iktatószámon nyilvántartott „A 
szerelmes Petőfi” pályázata esetében a pályázó által benyújtott méltányossági kérelmet 
részben fogadja el; a 920/2012. (V. 23.) számú, a pályázati eljárásban befogadott pályázatok 
bírálóbizottsági ajánlásáról rendelkező határozatát hatályában fenntartja, azonban a 
befizetett 23.815 (huszonháromezer-nyolcszáztizenöt) Ft pályázati díjat visszautalja a 
Filmservice Kft. részére. 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
vezérigazgató-helyettesét, hogy a határozatról a kedvezményezettet 8 munkanapon belül 
értesítse. 
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10. MTVA-99/2012. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2012 
(TVFILM2012) pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított méltányossági 
kérelme (a SZUPERMODERN STÚDIÓ Kft. méltányossági kérelme)  
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1160/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
a Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2012 elnevezésű (TVFILM2012) pályázati 

eljárásban pályázó SZUPERMODERN STÚDIÓ Kft. méltányossági kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 389/2012. (II. 29.) számú 
határozatával a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
(TVFILM2012) meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
SZUPERMODERN STÚDIÓ Kft. MA-TVFILM2012-14/2012. iktatószámon nyilvántartott „A 
legyőzhetetlenek” című pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
méltányossági kérelmét elfogadja, és hozzájárul az előfinanszírozás késleltetett módon 
történő folyósításához azzal, hogy a kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a befejezési 
véghatáridőt nem módosíthatja. 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
vezérigazgató-helyettesét, hogy a határozatról 2 munkanapon belül értesítse a 
kedvezményezettet, illetve tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
 
11. 718/2012. A Médiatanács által az Orosháza 90,2 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása  
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1161/2012.(VI.27.) számú határozata  

 
a Médiatanács által az Orosháza 90,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása  

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2011. szeptember 29-én 
közzétett, az Orosháza 90,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárás eredményes. 
 
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy az Orosháza 90,2 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás 
nyertese az Mttv. 63. § (3) bekezdése alapján az egyedüli pályázóként pályázati ajánlatot 
benyújtó „A-tól Z-ig” Bt. Pályázó. 
 
3. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi és a közli az „A-tól Z-
ig” Bt. Pályázóval. 
 
4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított „A-tól Z-ig” Bt. 
Pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre irányuló 
eljárást.  
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12. 719/2012. A Médiatanács által a Tiszakécske 102,2 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása  
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 A Médiatanács 1162/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
a Médiatanács által a Tiszakécske 102,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása  

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2011. szeptember 29-én 
közzétett, a Tiszakécske 102,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes. 
 
2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Félegyházi Hírlap Kft. a Tiszakécske 102,2 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. november 8-án benyújtott Pályázati 
Ajánlatát 2012. június 21-én érkezett nyilatkozatában visszavonta így a Félegyházi Hírlap 
Kft. Pályázó ügyféli minősége a Tiszakécske 102,2 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására megindított pályázati eljárásban megszűnt, és erre tekintettel a Pályázati 
Ajánlatot a Médiatanács a visszavonást követően nem vizsgálja, nem értékeli.  

 
3. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Tiszakécske 
102,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati 
eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése alapján a „VIACOM” Kft. Pályázó. 
 
4. A Médiatanács a 3. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított „VIACOM” Kft. 
Pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre irányuló 
eljárást.  
 
5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi és közli a 
Pályázókkal. 
 
 
13. 721/2012. A Médiatanács által a Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2011. október 13-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása  
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1163/2012. (VI.27.) számú határozata 

 
a Médiatanács által a Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2011. október 13-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása  

 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy honlapján 
és hirdetményi úton 2011. október 13-án közzétett, a Baja 94,3 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes. 
 
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján megállapítja, hogy a Baja 
94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati 
eljárás nyertese az Mttv. 63. § (3) bekezdése alapján az egyedüli pályázóként pályázati 
ajánlatot benyújtó Alisca Network Kft. Pályázó. 
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3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Alisca Network 
Kft. Pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre 
irányuló eljárást.  

 
4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi és a közli az Alisca 
Network Kft. Pályázóval. 
 
14. 722/2012. A Médiatanács által a Budapest 95,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2012. május 3-án közzétett pályázati felhívásra 2012. június 
12-én beérkezett Pályázati Ajánlat alaki vizsgálata  
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1164/2012 (VI. 27.) számú határozata 

 
a Médiatanács által a Budapest 95,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2012. május 3-án közzétett pályázati felhívásra 2012. június 12-én 
beérkezett Pályázati Ajánlat alaki vizsgálata  

(Click Rádió Kft. Pályázó)  
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzésben a Pályázati Felhívás 
1.10.9.1. pontja szerint hiánypótlásra hívja fel a Click Rádió Kft. Pályázót a Budapest 95,8 
MHz médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott Ajánlata tekintetében a Pályázati Felhívás 
2.3.8.1. c) pontja szerint csatolandó elkülönített számlára vagy alszámlára vonatkozó banki 
igazolásra vonatkozóan, amelyben egyértelműen meg van jelölve, hogy az összeg a  
Budapest 95,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre vonatkozóan kiírt Pályázati Felhívásban 
meghatározott speciális célra való felhasználásra szól. 
 
 
15. 723/2012. A Rádió Antritt Kft. (Antritt Rádió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 
szerződés megkötésére a Szekszárd 105,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 
tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján  
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 A Médiatanács 1165/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
a Rádió Antritt Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére 

(Szekszárd 105,1 MHz)  
 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a 
Rádió Antritt Kft-vel a Szekszárd 105,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 2012. július 7. és 
2012. szeptember 4. közötti időszakban történő hasznosítására, a mellékletként csatolt 
hatósági szerződés szerint. 
 
 
16. 724/2012. A nyári karbantartási munkálatokra hivatkozással tett műsorterv-
módosítási kérelmek kezelése  
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal belső határozatot hozott. 
 
Adminisztrációs hiba miatt 1166/2012. (VI.27.) számú határozat nem létezik. 
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17. 731/2012. A Médiatanács által a Budapest 88,1 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2012. május 3-án közzétett pályázati 
felhívásra 2012. június 12-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata  
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

  
A Médiatanács 1167/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
a Médiatanács által a Budapest 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2012. május 3-án közzétett pályázati felhívásra 2012. június 12-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata  

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzésben a Pályázati Felhívás 1.9.9.1. 
pontja szerint hiánypótlásra hívja fel az INFORÁDIÓ Kft. pályázót a Budapest 88,1 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott Ajánlata tekintetében 

- a Pályázati Felhívás 2.4.7.6. pontja szerinti nyilatkozatra vonatkozóan arról, hogy a 
pályázóban közvetett tulajdonosi részesedéssel rendelkező vállalkozásoknak van-e 
tulajdoni részesedése Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, illetőleg 
magyarországi médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban; 

- a Pályázati Felhívás 2.4.8.1. d) pontja szerint csatolandó dokumentumokra 
vonatkozóan a pályázó INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. vonatkozásában; 

- a Pályázati Felhívás 2.4.8.1. c) pontjának maradéktalanul megfelelő banki igazolásra 
vonatkozóan. 

 
18. 732/2012. A Civil Rádiózásért Alapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 
szerződés megkötésére a Budapest 98,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 
tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján  
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1168/2012. (VI.27.) számú határozata 
 

a Civil Rádiózásért Alapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 
megkötésére (Budapest 98,0 MHz ) 

 
A Médiatanács az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a 
Civil Rádiózásért Alapítvány Budapest 98,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 2012. július 3. 
és 2012. augusztus 31. közötti időszakban történő hasznosítására a mellékletként csatolt 
hatósági szerződés szerint. 
 
19. 733/2012. A Telekom Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Szeged 95,4 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában  
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 A Médiatanács 1169/2012 (VI. 27.) számú határozata 

 
a Telekom Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére 

 (Szeged 95,4 MHz)  
 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a 
Telekom Kft-vel a Szeged 95,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 2012. július 2. és 2012. 
augusztus 30. közötti időszakban történő hasznosítására a mellékletként csatolt hatósági 
szerződés szerint. 
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20. 734/2012. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Szent István Rádió) kérelme 
ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Miskolc 95,1 MHz + Eger 91,8 
MHz + Hatvan 94,8 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz körzeti médiaszolgáltatási 
lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján  
  
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1170/2012. (VI.27.) számú határozata 

 
a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére  
(Miskolc 95,1 MHz + Eger 91,8 MHz + Hatvan 94,0 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz) 

 
A Médiatanács az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a 
Magyar Katolikus Rádió Alapítvány a Miskolc 95,1 MHz + Eger 91,8 MHz + Hatvan 94,0 MHz 
+ Sátoraljaújhely 90,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 2012. július 3. és 2012. augusztus 
31. közötti időszakban történő hasznosítására a mellékletként csatolt hatósági szerződés 
szerint. 
 
 
21. 736/2012. Az FM1 Zrt. (Neo FM) országos kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatóval 
szemben 11964/2012. számon indított hatósági eljárás lezárása 
 
Az előterjesztésben foglaltakhoz Andrássy György, Szalai Annamária és Auer János szóltak 
hozzá. 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1171/2012. (VI.27.) számú határozata 

 
az FM1 Zrt. (Neo FM) országos kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 

11964/2012. számon indított hatósági eljárás lezárása  
 

A Médiatanács az FM1 Zrt. országos médiaszolgáltatóval szemben a díjfizetési kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése iránt 11964/2012. számon hivatalból indított hatósági eljárásban 
megállapítja, hogy az FM1 Zrt. a díjfizetési kötelezettségét súlyosan megszegte. A 
Médiatanács megállapítja, hogy az FM1 Zrt-nek 2012. június 20. napjáig bruttó 
569.409.181,-Ft összegű díjtartozása keletkezett a Médiatanáccsal szemben. A Médiatanács 
kötelezi az FM1 Zrt-t, hogy tartozását és annak késedelmi kamatát 15 napon belül fizesse 
meg. 
 
22. 656/2012. A Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt. (1139 Budapest, Lomb u. 
23-27.) médiaszolgáltató kérelme SportM állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű 
lineáris körzeti médiaszolgáltatása (vételkörzet: Budapest, Monor, Miskolc, 
Kazincbarcika, Gyöngyös, Salgótarján, Eger, Szekszárd, Körmend, Szolnok, 
Nyíregyháza, Sopron, Szombathely, Nagykanizsa, Pécs, Komló, Tatabánya, Veszprém, 
Debrecen, Kiskunhalas, Szeged, Dunaújváros, Székesfehérvár stb.) közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 
 
Andrássy György tájékoztatta a Médiatanácsot a médiaszolgáltatóval folytatott megbeszélés 
eredményéről. 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal a következő heti ülésre napolta az 
előterjesztésről való döntéshozatalt. 
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23. 702/2012. A Molnár TV Kft. kereskedelmi médiaszolgáltató (vételkörzete Babót, 
Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Cirák, Csorna, Dör, Edve, 
Enese, Farád, Fehértó, Gyóró, Győrsövényház, Ikrény, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, 
Kóny, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábakecöl, Rábapatona, Rábapordány, 
Rábatamási, Sopronnémeti, Szárföld, Szil, Szilsárkány, Tét, Vásárosfalu) kérelme 
Rábaközi Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1172/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
a Molnár TV Kft. kereskedelmi médiaszolgáltató (vételkörzete Babót, Barbacs, 

Bágyogszovát, Beled, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Cirák, Csorna, Dör, Edve, Enese, Farád, 
Fehértó, Gyóró, Győrsövényház, Ikrény, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Kóny, Mihályi, Osli, 

Páli, Pásztori, Potyond, Rábakecöl, Rábapatona, Rábapordány, Rábatamási, Sopronnémeti, 
Szárföld, Szil, Szilsárkány, Tét, Vásárosfalu) kérelme Rábaközi Televízió állandó 
megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való 

Médiatanács általi elismerésére tárgyában 
 
A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § 
l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – közösségi médiaszolgáltatásként 
elismeri a Molnár TVK ft. (9300 Csorna, Laky Demeter u. 2.) médiaszolgáltató Rábaközi 
Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását. 
 
24. 713/2012. A Médiatanács által a Paks 107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1173/2012 (VI. 27.) számú határozata 

 
a Médiatanács által a Paks 107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2011. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása  

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2011. szeptember 2-án 
közzétett, a Paks 107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárás eredményes. 
 
2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Kalocsai Rádió Bt. a Paks 107,5 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. október 4-én benyújtott Pályázati 
Ajánlatát 2012. június 19-én érkezett nyilatkozatában visszavonta így a Kalocsai Rádió Bt. 
Pályázó ügyféli minősége a Paks 107,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárásban megszűnt, és erre tekintettel a Pályázati Ajánlatot a 
Médiatanács a visszavonást követően nem vizsgálja, nem értékeli.  
 
3. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Paks 107,5 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás 
nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése alapján az Alisca Network Kft. Pályázó. 
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4. A Médiatanács a 3. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Alisca Network 
Kft. Pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre 
irányuló eljárást.  
 
5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi és közli a 
Pályázókkal. 
 
 
25. 714/2012. A Médiatanács által a Salgótarján 100,4 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 2-án közzétett 
pályázati felhívásra 2011. október 4-én Pályázati Ajánlatot benyújtó Helyi Rádió Kft. 
Pályázati Ajánlatának alaki vizsgálata, valamint a Newave Network Kft. Pályázati 
Ajánlatának visszavonása tárgyában 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatokat hozta: 

 
A Médiatanács 1174/2012 (VI. 27.) számú határozata 

 
a Helyi Rádió Kft. a Salgótarján 100,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására benyújtott Pályázati Ajánlatának pályázati nyilvántartásba vétele tárgyában  
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése alapján és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1 pontja 
alapján pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2011. 
szeptember 2-án közzétett, a Salgótarján 100,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség tekintetében kiírt Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Helyi Rádió Kft. 
Pályázót. 
 

 
A Médiatanács 1175/2012 (VI. 27.) számú határozata 

 
a Médiatanács által a Salgótarján 100,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2011. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívásra 2011. október 4-én 
Pályázati Ajánlatot benyújtó Newave Network Kft. Pályázati Ajánlatának visszavonása 

tárgyában  
(Newave Network Kft. Pályázó)  

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Newave Network Kft. a Salgótarján 100,4 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. október 4-én benyújtott Pályázati 
Ajánlatát 2012. június 15-én érkezett nyilatkozatában visszavonta. 
 
2. A Médiatanács továbbá megállapítja, hogy az 1. pontban foglaltakra tekintettel a Newave 
Network Kft. Pályázó ügyféli minősége a Salgótarján 100,4 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárásban megszűnt, és erre tekintettel a 
Pályázati Ajánlatot a Médiatanács a továbbiakban sem alaki, sem tartalmi szempontból nem 
vizsgálja.  
 
26. 715/2012. A Hegyalja Média Kft. (Tokaj 101,8 MHz, Szent István Rádió - Tokaj) 
jogosultságának megújítására vonatkozó kérelme az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerint 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1176/2012 (VI. 27.) számú határozata 

 
A Hegyalja Média Kft. (Tokaj 101,8 MHz, Szent István Rádió - Tokaj) médiaszolgáltatási 

jogosultságának megújítása tárgyában  
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Tekintettel arra, hogy nem áll fenn az Mttv. 48. § (5), illetve (7) bekezdés szerinti megújítást 
kizáró ok, a Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező Hatósági 
Szerződésmódosítás-tervezetet elfogadva, kezdeményezi a Hegyalja Média Kft. Tokaj 101,8 
MHz médiaszolgáltatási jogosultságának megújítását, a Dtv. 38.§ (2) bekezdésében a 
rádióműsorok terjesztése digitális átállásának céldátumára tekintettel 2014. december 31. 
napjáig, vagy ugyanezen rendelkezésben rögzített együttes feltételektől függő hosszabb 
időtartamra, de legfeljebb 5 évre, azaz 2018. március 17-ig. 
 
27. 716/2012. A Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz, Híd Rádió) jogosultságának 
megújítására vonatkozó kérelme az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerint 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1177/2012 (VI. 27.) számú határozata 

 
A Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz, Híd Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságának 

megújítása tárgyában  
 

Tekintettel arra, hogy nem áll fenn az Mttv. 48. § (5), illetve (7) bekezdés szerinti megújítást 
kizáró ok, a Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező Hatósági 
Szerződésmódosítás-tervezetet elfogadva, kezdeményezi a Médiahíd Kft. Telkibánya 100,6 
MHz médiaszolgáltatási jogosultságának megújítását, a Dtv. 38.§ (2) bekezdésében a 
rádióműsorok terjesztése digitális átállásának céldátumára tekintettel 2014. december 31. 
napjáig, vagy ugyanezen rendelkezésben rögzített együttes feltételektől függő hosszabb 
időtartamra, de legfeljebb 5 évre, azaz 2018. március 15-ig. 
 
28. 717/2012. Az FM4 Rádió Kft. (Mária Rádió Völgyhíd, Veszprém 95,1 MHz) 
szerződésmódosításra irányuló kérelme 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1178/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
az FM4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz) szerződésmódosításra irányuló kérelme tárgyában  

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű 
szerződésmódosítás elfogadásával a döntés napjával hozzájárul az FM4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosításához. 
 
29. 677/2012. Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2011. 
július 1 - december 31.) 
677/2/2012. Kiegészítés a Hivatal 677/2012. számú előterjesztéséhez: Társadalmi 
sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban (2011. július 1 - december 31.)  
 
Az előterjesztésben foglaltakhoz Mádl András és Kollarik Tamás szólt hozzá. 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta a 677/2/2012. számú 
előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1179/2012. (VI. 27.) számú határozata 
 

társadalmi sokszínűség a hír- és politikai magazinműsorokban  
(2011. július 1 - december 31.)  
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1. A Médiatanács hozzájárul a Társadalmi sokszínűség a hír- és politikai 
magazinműsorokban c. anyag interneten történő közzétételéhez. 
 
2. A Médiatanács elrendeli, hogy a Műsorfigyelő és elemző főosztály a kialakított 
struktúrában folyamatosan publikálja az adatsorokat és a rövid szöveges értékeléseket. 
 
30. 678/2012. A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos 
kívánalmak ellenőrzése (2012. I. negyedév) 
678/2/2012. Kiegészítés a Hivatal 678/2012. számú előterjesztéséhez: A hallási 
fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak 
ellenőrzése (2012. I. negyedév)   
 
Kollarik Tamás az anyag elfogadását javasolta. 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta a 678/2/2012. számú 
előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1180/2012. (VI. 27.) számú határozata 
 

a hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak 
ellenőrzése (2012. I. negyedév)  

 
A Médiatanács elfogadja „A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással 
kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. I. negyedév)” c. anyagot, és elrendeli annak 
közzétételét a Médiatanács honlapján. 
 
31. 735/2012. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 
költségvetésének időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal belső határozatot hozott. 
 
32. 707/2012. Az Mttv. 9. § teljesülésének vizsgálata a Duna Televízió Nonprofit Zrt. 
(Duna TV és Duna World csatornák), valamint az Echo Hungária Televízió Zrt. (Echo 
TV) médiaszolgáltatók 2012. márciusi médiaszolgáltatásában 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatokat hozta: 

 
A Médiatanács 1181/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
az Mttv. 9. § teljesülésének vizsgálata a Duna Televízió Nonprofit Zrt. (Duna TV és Duna 
World csatornák), valamint az Echo Hungária Televízió Zrt. (Echo TV) médiaszolgáltatók 

2012. márciusi médiaszolgáltatásában  
 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt hivatalos levélben felhívja a Duna Televízió 
Nonprofit Zrt. figyelmét a III. kategóriába sorolt műsorszámok közzététele során 
alkalmazandó korhatári figyelmeztetés jogszabály szerinti szövegére.     
 
 

A Médiatanács 1182/2012. (VI. 27.) számú határozata 
 

az Mttv. 9. § teljesülésének vizsgálata a Duna Televízió Nonprofit Zrt. (Duna TV és Duna 
World csatornák), valamint az Echo Hungária Televízió Zrt. (Echo TV) médiaszolgáltatók 

2012. márciusi médiaszolgáltatásában  
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A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés-tervezet elfogadásával hatósági eljárást 
indít az Echo Hungária Televízió Zrt.-vel szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § 
(1) bekezdés c) pontjának a „Bírósági történetek” című műsorszám közzétételével 2012. 
március 21-én és 24-én – összesen három alkalommal –, valamint az Mttv. 10. § (1) 
bekezdés f) pontjának a műsorszám előzeteseinek közzétételével 2012. március 19-én, 20-
án és 21-én – összesen tíz alkalommal – történt megsértése miatt. 
 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt hivatalos levélben felhívja az Echo Hungária 
Televízió Zrt. figyelmét a III. kategóriába sorolt műsorszámok közzététele során 
alkalmazandó korhatári figyelmeztetés hatályos szerinti szövegére.  
 
 
33. 709/2012. A Hegyvidék Média Kft. által üzemeltett Hegyvidék Televízió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Budapest XII. kerület) közösségi médiaszolgáltató 
2012. március 14-20. közötti műsorhetének hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az 1095/2011. (VIII. 24.) számú médiatanácsi határozat w) pontjában 
foglaltak megsértése] 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi végzést hozta: 

 
A Médiatanács 1183/2012. (VI. 27.) számú végzése 

 
a Hegyvidék Média Kft. által üzemeltetett Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Budapest XII. kerület) közösségi médiaszolgáltatás 2012. március 14-20. 
közötti műsorhetének hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1095/2011. (VIII. 

24.) számú médiatanácsi határozat w) pontjában foglaltak megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztésben szereplő végzés-tervezet elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Hegyvidék Média Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben az 1095/2011. 
(VIII. 24.) számú, BJ/16152-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat w) pontjában 
foglaltak Médiaszolgáltató által üzemeltetett Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű adó 
2012. március 14-20. közötti adáshetén történt megsértése miatt. 
 
34. 710/2012. B. J. beadványa az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató által 
üzemeltetett "TV2" állandó megnevezésű televízió csatorna 2012. május 13-i 
adásnapján 16 óra 25 perces kezdettel sugárzott "Kongó" című műsorszámmal 
kapcsolatban 
 
Mádl András hozzászólt az előterjesztésben foglaltakhoz. 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1184/2012 (VI. 27.) számú határozata 

 
B. J.  beadványa az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett „TV2” 

állandó megnevezésű televíziós csatorna 2012. május 13-i adásnapján 16 óra 25 perces 
kezdettel sugárzott „Kongó” című műsorszámmal kapcsolatban  

 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató által 
üzemeltetett „TV2” állandó megnevezésű televíziós csatorna 2012. május 13-i adásnapján 
16 óra 25 perces kezdettel sugárzott „Kongó” című műsorszámmal kapcsolatban. A 
Médiatanács döntéséről tájékoztatja a Bejelentőt. 
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35. 711/2012. A TISZApART MÉDIA Kft. által üzemeltetett TISZApART TV (vételkörzet: 
Szeged, vételkörzet-bővítés: Hódmezővásárhely, Klárafalva, Makó, Ferencszállás) 
2012. április 9-e és 15-e közötti működése [A BJ/12002-3/2012. számú határozattal 
módosított 1691/2011. (XI. 23.) számú (BJ/19595-4/2011.) médiatanácsi határozat o), r), 
s) és u) pontjaiban és az Mttv. 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglaltak megsértése] 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1185/2012. (VI.27.) számú határozata 

 
a TISZApART MÉDIA Kft. által üzemeltett TISZApART TV (vételkörzet: Szeged. 

vételkörzetbővítés: Hódmezővásárhely, Klárafalva, Makó, Ferencszállás) 2012. április 9-e és 
15-e közötti működése [A BJ/12002-3/2012. számú határozattal módosított 1691/2011. 

(XI.23.) számú (BJ/19595-4/2011.) médiatanácsi határozat o), r), s) és u pontjaiban és az 
Mttv. 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglaltak megsértése]  

 
A Médiatanács hivatalból hatósági eljárást indít a TISZApART MÉDIA Kft. által üzemeltett 
közösségi médiaszolgáltató által üzemeltetett TISZApART TV csatorna 2012. április 9-e és 
15-e közötti médiaszolgáltatása kapcsán, a vállalt műsorstruktúrától eltérő műsor sugárzása 
miatt a BJ/12002-3/2012. számú határozattal módosított 1691/2011. (XI.23.) számú 
(BJ/19595-4/2011.) médiatanácsi határozat o), r), s) és u pontjaiban, és az Mttv. 66. § (4) 
bekezdés g) pontjában foglaltak megsértése okán. 
 
36. 712/2012. A Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány által üzemeltetett 
(Mária Rádió Palota Várpalota 90,0 MHz és Mária Rádió Bakony Ajka 93,2 MHz), 
továbbá az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. által üzemeltetett (Mária Rádió Budapest 94,2 
MHz és vételkörzet bővítései, valamint Mária Rádió Völgyhíd Veszprém 95,1 MHz), és a 
Mária Rádió Frekvencia Kft. által üzemeltetett (Mária Rádió Kemenesalja Celldömölk 
92,5 MHz, Mária Rádió Vértes Mór 92,9 MHz, Mária Rádió Barokk Pápa 90,8 MHz és 
Mária Rádió Vár Sárvár 95,2 MHz) helyi közösségi médiaszolgáltatások egy napi (2012. 
április 11.) műsorának az 594/2012. (III. 28.) számú médiatanácsi határozat alapján, 
helyszíni felvételkészítés keretében történt hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások (az Mttv. 63. § (12), valamint az Mttv. 64. § (1) és (4) bekezdéseiben 
foglalt rendelkezések megsértése), továbbá a Mária Rádió Frekvencia Kft. által 
üzemeltetett Mária Rádió Kemenesalja (Celldömölk 92,5 MHz) állandó megnevezésű 
helyi közösségi médiaszolgáltatás 2012. március 7 - 13. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások (az Mttv. 63. § (12), valamint az Mttv. 64. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése) 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatokat hozta: 

 
A Médiatanács 1186/2012. (VI.27.) számú határozata 

 
a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány médiaszolgáltató által üzemeltetett helyi 

közösségi médiaszolgáltatások (Mária Rádió Palota és Mária Rádió Bakony), továbbá az 
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett helyi közösségi 

médiaszolgáltatások (Mária Rádió vételkörzet bővítései, valamint Mária Rádió Völgyhíd), 
továbbá a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett helyi közösségi 

médiaszolgáltatások (Mária Rádió Kemenesalja, Mária Rádió Vértes, Mária Rádió Barokk és 
Mária Rádió Vár) egy napi (2012. április 11.), valamint egyheti (2012. március 7 – 13.) 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások (a vállalt műsorstruktúrának 
megfelelő műsor sugárzására, és a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára 

vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint engedély nélküli hálózatba kapcsolódás, és 
engedély nélküli vételkörzet-bővítés - azaz az Mttv. 63. § (12), 64. § (1) és (4) 

bekezdéseiben foglalt rendelkezések - megsértése)  
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A Médiatanács hatósági eljárást indít a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány 
médiaszolgáltató által üzemeltetett helyi közösségi médiaszolgáltatások (Mária Rádió Palota 
és Mária Rádió Bakony) 2012. április 11-én sugárzott műsora során történt jogsértések, azaz 
a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, és a saját megkülönböztető 
azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint engedély nélküli 
hálózatba kapcsolódás (az Mttv. 63. § (12), és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 
megsértése) miatt. 
 

 
A Médiatanács 1187/2012. (VI.27.) számú határozata 

 
a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány médiaszolgáltató által üzemeltetett helyi 

közösségi médiaszolgáltatások (Mária Rádió Palota és Mária Rádió Bakony), továbbá az 
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett helyi közösségi 

médiaszolgáltatások (Mária Rádió vételkörzet bővítései, valamint Mária Rádió Völgyhíd), 
továbbá a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett helyi közösségi 

médiaszolgáltatások (Mária Rádió Kemenesalja, Mária Rádió Vértes, Mária Rádió Barokk és 
Mária Rádió Vár) egy napi (2012. április 11.), valamint egyheti (2012. március 7 – 13.) 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások (a vállalt műsorstruktúrának 
megfelelő műsor sugárzására, és a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára 

vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint engedély nélküli hálózatba kapcsolódás, és 
engedély nélküli vételkörzet-bővítés - azaz az Mttv. 63. § (12), 64. § (1) és (4) 

bekezdéseiben foglalt rendelkezések – megsértése)  
  

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató által 
üzemeltetett helyi közösségi médiaszolgáltatások (Mária Rádió Kemenesalja, Mária Rádió 
Vértes, Mária Rádió Barokk és Mária Rádió Vár) 2012. április 11-én sugárzott műsora, 
valamint a Mária Rádió Kemenesalja 2012. március 7 – 13. közötti működése során történt 
jogsértések, azaz a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, és a saját 
megkülönböztető azonosítási jel használatára vonatkozó kötelezettség megszegése, 
valamint engedély nélküli hálózatba kapcsolódás (az Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése) miatt. 
 

 
A Médiatanács 1188/2012. (VI.27.) számú határozata 

 
a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány médiaszolgáltató által üzemeltetett helyi 

közösségi médiaszolgáltatások (Mária Rádió Palota és Mária Rádió Bakony), továbbá az 
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett helyi közösségi 

médiaszolgáltatások (Mária Rádió és vételkörzet bővítései, valamint Mária Rádió Völgyhíd), 
továbbá a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett helyi közösségi 

médiaszolgáltatások (Mária Rádió Kemenesalja, Mária Rádió Vértes, Mária Rádió Barokk és 
Mária Rádió Vár) egy napi (2012. április 11.), valamint egyheti (2012. március 7 – 13.) 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások (a vállalt műsorstruktúrának 
megfelelő műsor sugárzására, és a saját megkülönböztető azonosítási jel használatára 

vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint engedély nélküli hálózatba kapcsolódás, és 
engedély nélküli vételkörzet-bővítés - azaz az Mttv. 63. § (12), 64. § (1) és (4) 

bekezdéseiben foglalt rendelkezések – megsértése)  
 

A Médiatanács hatósági eljárást indít az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató által 
üzemeltetett helyi közösségi médiaszolgáltatások (Mária Rádió, valamint Mária Rádió 
Völgyhíd) 2012. április 11-én sugárzott műsora során történt jogsértések, azaz a vállalt 
műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, és a saját megkülönböztető azonosítási jel 
használatára vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint engedély nélküli hálózatba 
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kapcsolódás, és engedély nélküli vételkörzet-bővítés (az Mttv. 63. § (12), 64. § (1) és (4) 
bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése) miatt. 
 
37. 708/2012. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási 
kötelezettségével kapcsolatos jogvitás eljárásban a Parlament TV közösségi 
médiaszolgáltatásának felülvizsgálatára vonatkozó bejelentés 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1189/2012. (VI. 27.) számú határozata 
 

a Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási kötelezettségével 
kapcsolatos jogvitás eljárásban a Parlament TV közösségi médiaszolgáltatásának 

felülvizsgálatára vonatkozó bejelentés  
 
A Médiatanács az Mttv. 145. § (3) bekezdése alapján hivatalos levélben tájékoztatja a 
Műsorterjesztőt arról, hogy a bejelentésben foglaltak alapján nem indít eljárást. 
 
38. B-6/2012. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2012. május) 
 
A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
A Médiatanács 1190/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2012. május)  

 
A Médiatanács a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
39. E-36/2012. A Médiatanács követelés állománya (2012. május) 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 

Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 31 perckor 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette:  
                                      dr. Nagy Dóra 
 
 
 
Hitelesítette:  

Dr. Koltay András 
  a Médiatanács tagja 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
  Szalai Annamária 
  a Médiatanács elnöke 


