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dr. Auer János Médiatanács tag /1-44. pontoknál/ 
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Sarlós Péterné főosztályvezető-helyettes /1-44. pontoknál/ 
dr. Kerekes Sugárka főosztályvezető /5-44. pontoknál/ 
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Mádl András főosztályvezető /23-44. pontoknál/ 

dr. Karácsony Pretsner Kamilla jogtanácsos /1-4. pontoknál/ 
dr. Kiricsi Karola szóvivő /1-44. pontoknál/ 

dr. Szikora Tamás munkatárs, a jegyzőkönyv vezetője /1-44. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Néder Sarolta vezérigazgató-helyettes /1-4. pontoknál/ 
Veress Inez referatúra-vezető /1-4. pontoknál/ 

Nagy Attila vezérigazgató-helyettes /1-2. pontoknál/ 
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Az ülést Szalai Annamária 14 óra 5 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, ezt követően a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő 
előterjesztések napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett 1191/2012. (VII. 5.) számon az alábbi 
előterjesztéseket vette napirendre: 
 
MTVA-100/2012. A közszolgálati célú műsorszám értelmezése az internetes közzétételre 
szánt tartalmak vonatkozásában 
 
MTVA-101/2012. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2012 elnevezésű 
(TVFILM2012) pályázati eljárás pályáztatási szakaszának lezárása 
 
MTVA-102/2012. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2012 elnevezésű 
(TVFILMTERV2012) pályázati eljárás pályáztatási szakaszának lezárása 
 
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 
 
725/2012. A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató (vételkörzet: Budapest III., IV., VI., 
XIII., XVII., XVIII., XX., XXI. kerület) kérelme FIX állandó megnevezésű lineáris 
médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 
 
737/2012. Kézbesítési vélelem beálltának megállapítása a Tandem 92 Kft. "f.a." (Rádió Plusz 
Berettyóújfalu, Berettyóújfalu 90,3 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 2010. évi beszámolási 
kötelezettségének elmulasztása miatti jogsértő magatartás megtiltása és bírság kiszabása 
tárgyában hozott határozat vonatkozásában 
 
743/2012. A Varage Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az 
Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Debrecen 92,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
tekintetében 
 
744/2012. A Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft. (Rádió Focus) kérelme ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Salgótarján 100,4 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 
 
745/2012. A Médiatanács által a Nagykőrös 63,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2012. február 3-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 
 
746/2012. A Médiatanács által a Budapest 98,0 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2012. május 3-án közzétett pályázati felhívásra 2012. június 12-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
 
747/2012. A Marilyn Wodlinger (Rádió Egerszeg, Zalaegerszeg 92,9 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató műsorszolgáltatási szerződésének hatósági szerződéssé alakítására 
irányuló eljárás megszüntetése 
 
720/2012. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 
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726/2012. R. F. bejelentése a Magyar Rádió Zrt. MR1 Kossuth adóján 2012. április 8-án 
sugárzott "Vasárnapi Újság" című műsorszám "Hírek" rovatában elhangzottak miatt 
 
727/2012. Dr. S. P.-né 2012. június 16-án érkezett, a tévéhíradók szerkesztését, tartalmát 
kifogásoló beadványa 
 
728/2012. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés ("Reklám-hangerősség") 
megsértése tárgyában indult hatósági eljárások lezárása [Duna Televízió Zrt. - Duna TV; 
Magyar Televízió Nonprofit Zrt. - M1; Hálózatos Televízió Zrt. - Hálózat TV] 
 
729/2012. Az Európa Rádió Nonprofit Kft. (Győr Plusz Rádió) közösségi médiaszolgáltató 
2012. február 1-je és 7-e közötti működése [Mttv. 63. § (12) bekezdés, és az Mttv. 66. § (4) 
bekezdés g) és h) pontjainak megsértése] 
 
730/2012. A Magyar Televízió Zrt. m1 csatornáján 2012. május 14-én sugárzott "Hacktion" 
című műsorszám előzetesének közzétételét kifogásoló beadvány (Gy. É. panasza) és a 
műsorszám hatósági ellenőrzésének eredménye [Az Mttv. 9. § (5) bekezdés és 10. § (1) 
bekezdés f) pont megsértése] 
 
738/2012. A Klubrádió (Klubrádió Zrt.) által 2012. március 23-án 16:21:40-kor és 17:17:38-
kor sugárzott politikai reklámot érintően lefolytatott hatósági eljárás [az Mttv. 32. § (3) 
bekezdésének megsértése] 
 
739/2012. Az Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése a 
Sas Zsolt által üzemeltetett Radio ICE állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű 
közösségi médiaszolgáltatás 2011. november 29. napján 08:00 órától november 30. napján 
08:00 óráig terjedő időintervallumban sugárzott műsorában [előzmény: a Rádió ICE és a 
Crazy FM médiaszolgáltatás 2011. november 29-30-i műsorainak vizsgálata című vizsgálati 
jelentés] 
 
740/2012. A körzeti (és azon országos médiumok, amelyek nem szerepelnek a 
rendszeresen vizsgált országos mintában) médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat 
eredménye (2012. május) [Inforádió Kft. - Infó Rádió] 
 
741/2012. Az Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése a 
Kalló Gyula által üzemeltetett Crazy FM állandó megnevezésű közösségi vételkörzetű 2011. 
november 29. napján 08:00 órától november 30. napján 08:00 óráig terjedő 
időintervallumban sugárzott műsorában [előzmény: a Rádió ICE és a Crazy FM 
médiaszolgáltatás 2011. november 29-30-i műsorainak vizsgálata című vizsgálati jelentés] 
 
742/2012. A Szabó Ferenc által üzemeltetett Fokihegyi Rádió állandó megnevezésű 
közösségi médiaszolgáltatás (Siófok, 88,7 MHz) 2012. február 17-23-a közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 2011. május 4-én kelt, 577/2011. (V. 4.) 
számú, PJ/31652-5/2011. ügyiratszámú Hatósági Szerződés (a továbbiakban: Hatósági 
Szerződés) 5.7. pontjában szereplő adatoktól eltérés, valamint a Hatósági Szerződés 5.3. 
pontjában meghatározott, a médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől eltérő audiologó 
alkalmazása kapcsán az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a közösségi 
médiaszolgáltatásban közzétett közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok arányára 
vonatkozó vállalásától való eltérés vonatkozásában az Mttv. 66. § (4) bekezdés g) pontjában, 
illetőleg a magyar zenei műsorszámok arányára vonatkozó vállalástól való eltérés 
következtében az Mttv. 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] 
 
748/2012. Az Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése a 
Füleky Rádió Kft. által üzemeltetett Rise FM Balaton állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
kereskedelmi médiaszolgáltatás 2011. október 6. napján, illetve november 29. napján 08:00 
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órától november 30. napján 08:00 óráig terjedő időintervallumban sugárzott műsorában 
[előzmény: a Rádió Aktív Gödöllő 93,6 MHz működése, illetve a Rise FM Balaton, a Rádió 
Aktív, a Rádió ICE és a Crazy FM médiaszolgáltatás 2011. november 29-30-i műsorainak 
vizsgálata című vizsgálati jelentések] 
 
E-37/2012. A Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi ítélőtábla által, az ORTT/Médiatanács 
határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek 

 

E-38/2012. A külföldi honosságú médiaszolgáltatókkal szembeni fellépés lehetőségei – 
Különös tekintettel a Viasat3 médiaszolgáltatás törvénysértéseire 
 
MTVA-96/II/2012. Kiegészítés az MTVA-96/2012. számú előterjesztéshez: Pályázati felhívás 
kibocsátása közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2012. évi 
támogatására (KMUSZ2012)  
 
MTVA-103/2012. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a közszolgálati 
médiaszolgáltatóknak nyújtandó céltámogatásról 
 
763/2012. A Fővárosi Ítélőtábla 2.K.27.053/2012/20. számú ítélete alapján a Médiatanács 
196/2012. (II. 1.) számú határozatával módosított 1983/2011. (XII. 20.) számú határozatának 
hatályon kívül helyezett 2. pontja tárgyában való ismételt eljárás 
 
758/2012. A Médiatanács által a Tatabánya 97,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
 
759/2012. Az Inforádió Kft. (InfoRádió, Budapest 95,8 MHz) kérelme ideiglenes hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján  
 
761/2012. A Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2011. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása  
 
762/2012. A Médiatanács által a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 
történő hatósági szerződés megkötése  
 
764/2012. A Médiatanács által a Budapest 92,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása  
 
765/2012. A Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2011. szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredménye  
 
766/2012. Az M-RTL Zrt. (RTL Klub) országos audiovizuális médiaszolgáltató kérelme 
ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján  
 
767/2012. Az MTM-SBS Televízió Zrt. (TV2) országos audiovizuális médiaszolgáltató 
kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (10) bekezdése 
alapján  
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749/2012. A Lánchíd Rádió Kft. (Lánchíd Rádió Győr) közösségi médiaszolgáltató 2012. 
február 16-a és 22-e közötti működése [Mttv. 63. § (12) bekezdés, és az Mttv. 66. § (4) 
bekezdés h) és g) pontjainak megsértése]  
 
750/2012. S. P. kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. "M1" 
csatornáján 2012. május 7-én sugárzott "Kék fény" című műsorszámmal kapcsolatban  
 
753/2012. P. G., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtófőnökének kiegyensúlyozottsági 
kérelme az MTM-SBS Televízió Zrt. ("TV2") által 2012. június 6-án, 18 óra 30 perckor 
sugárzott "Tények" című műsorszámmal kapcsolatban 
 
754/2012. P. G., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtófőnökének kiegyensúlyozottsági 
kérelme a Magyar RTL Televízió Zrt. ("RTL Klub") által 2012. június 6-án, 18 óra 30 perckor 
sugárzott "Híradó" című műsorszámmal kapcsolatban  
 
755/2012. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2012. április) - 
Magyar RTL Televízió Zrt. (RTL Klub)  
 
756/2012. Az MTM-SBS Televízió Zrt. (TV2) országos audiovizuális médiaszolgáltató 2011. 
és 2012. évi működésére vonatkozó beszámolója szempontrendszerének meghatározása  
 
757/2012. Az M-RTL Televízió Zrt. (RTL Klub) országos audiovizuális médiaszolgáltató 
2011. és 2012. évi működésére vonatkozó beszámolója szempontrendszerének 
meghatározása 
 
728/2/2012. Kiegészítés a 728/2012. számú előterjesztéshez: Az Mttv. 33. § (4) 
bekezdésben foglalt rendelkezés ("reklámhangerősség") megsértése tárgyában indult 
hatósági eljárások lezárása (2012. január-február) [Magyar Televízió Nonprofit Zrt. - M1]  
 
760/2012. Dr. H. L. fellebbezése a Hír Televízió Zrt. által 2012. március 26-án 16 óra 5 
perces kezdettel sugárzott Célpont c. műsorszám kapcsán benyújtott kiegyensúlyozottsági 
kérelmet elutasító MN/10784-3/2012. számú hivatali határozattal szemben  
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Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-96/II/2012. Kiegészítés az MTVA-96/2012. számú előterjesztéshez: 
Pályázati felhívás kibocsátása közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 
rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával 
összefüggő műszaki fejlesztések 2012. évi támogatására (KMUSZ2012)  

 
Az Alap részéről Néder Sarolta ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd 
indítványozta, hogy a Médiatanács járuljon hozzá az állásfoglalásban szereplő 
módosításoknak a NEUMANNJÁNOS2012 jelű pályázat pályázati felhívásában történő 
átvezetéséhez is. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 
mellett a szóbeli indítványban foglaltakkal elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1192/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

a KMUSZ2012 pályázati felhívás kibocsátásáról  
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Támogatásokat Vizsgáló Irodája állásfoglalásában foglaltaknak megfelelő módosításokkal 
elfogadja  
– az 1154/2012. (VI. 27.) számú határozatával elfogadott, a magyarországi lineáris 
közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 
médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2012. évi 
támogatására (KMUSZ2012) vonatkozó pályázati felhívást, valamint 
– az 1155/2012. (VI. 27.) számú határozatával elfogadott, a lekérhető (online) 
közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének 
támogatására (NEUMANNJÁNOS2012) vonatkozó pályázati felhívást. 
 
 

2. MTVA-103/2012. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a 
közszolgálati médiaszolgáltatóknak nyújtandó céltámogatásról 

 
Az Alap részéről Nagy Attila ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd jelezte, hogy 
elírás miatt a határozati javaslatban szereplő határidő „június 9.” napjáról „július 9.” napjára 
történő módosítása szükséges. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett a technikai módosító indítványban foglaltakkal együtt 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1193/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a közszolgálati 
médiaszolgáltatóknak nyújtandó céltámogatásról  

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa felhívja az MTVA vezérigazgatóját, 
hogy a Közszolgálati Költségvetési Tanács által a közszolgálati médiaszolgáltatók 
műsorszámaira, közszolgálati feladatainak ellátására rendelkezésre álló erőforrások terhére 
mind a Magyar Televízió Zrt., mind a Duna Televízió Zrt. részére különítsen el közszolgálati 
médiaszolgáltatónkként 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint összeget.  
A Médiatanács felhívja az MTVA vezérigazgatóját, hogy a keretösszeg elkülönítéséről 
tájékoztassa a közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatóit. 
 
Az érintett közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója a Médiatanács határozata szerint 
elkülönített keretösszegnek a terhére a Médiatanács által támogatott közszolgálati célú 
műsorszámnak minősülő szerzői művek és más szellemi alkotások bemutatása céljából a 
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szerzői jogról szóló törvény keretei között vásárlási szándéknyilatkozatot tehet, illetve e 
felhasználási jog megszerzése érdekében előszerződést köthet. 
 
A Médiatanács felhívja az MTVA vezérigazgatóját, hogy a Médiatanács által támogatott 
közszolgálati célú műsorszámnak minősülő szerzői művek és más szellemi alkotások 
bemutatása céljából a közszolgálati médiaszolgáltató és a szerzői jog jogosult között 
létrehozandó szerződés megkötéséig a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatójának 
kérésére a szerződéses kötelezettség fedezetéül szolgáló összeget céltámogatásként utalja 
át az érintett közszolgálati médiaszolgáltató számlájára. 
 
 

3. MTVA-100/2012. A közszolgálati célú műsorszám értelmezése az internetes 
közzétételre szánt tartalmak vonatkozásában 

 
Az előterjesztő az előterjesztést visszavonta. 
 
 

4. MTVA-101/2012. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2012 
elnevezésű (TVFILM2012) pályázati eljárás pályáztatási szakaszának lezárása 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1194/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

a 389/2012. (II. 29.) számú határozattal meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2012 elnevezésű 
(TVFILM2012) pályázati eljárás pályáztatási szakaszának lezárásáról  

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 389/2012. (II. 29.) számú 
határozatával a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
(TVFILM2012) meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2012 elnevezésű pályázati eljárás pályáztatási 
szakaszát lezárja. 
A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy 

 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a 
pályáztatási szakasz lezárásáról szóló közleményt, 

 a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok 
esetében – az ÁPF VIII. 6) pontjának megfelelően – a pályázati díj 75%-ának 
visszautalásáról intézkedjen, 

 a pályázati eljárás pályáztatási szakaszának lezárásáról értesítse a bírálóbizottsági 
tagokat és az elnököt. 
 
 

5. MTVA-102/2012. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2012 
elnevezésű (TVFILMTERV2012) pályázati eljárás pályáztatási szakaszának 
lezárása 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1195/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

a 467/2012. (III. 14.) számú határozattal meghirdetett EGRILAJOS2012 elnevezésű 
(TVFILMTERV2012) pályázati eljárás pályáztatási szakaszának lezárásáról 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 467/2012. (III. 14.) számú 
határozatával a televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés támogatására 
(TVFILMTERV2012) meghirdetett EGRILAJOS2012 elnevezésű pályázati eljárás 
pályáztatási szakaszát lezárja. 
A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy 

 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a 
pályáztatási szakasz lezárásáról szóló közleményt, 

 a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok 
esetében – az ÁPF VIII. 6) pontjának megfelelően – a pályázati díj 75%-ának 
visszautalásáról intézkedjen, 

 a pályázati eljárás pályáztatási szakaszának lezárásáról értesítse a bírálóbizottsági 
tagokat és az elnököt. 
 
 

6. 763/2012. A Fővárosi Ítélőtábla 2.K.27.053/2012/20. számú ítélete alapján a 
Médiatanács 196/2012. (II. 1.) számú határozatával módosított 1983/2011. (XII. 
20.) számú határozatának hatályon kívül helyezett 2. pontja tárgyában való 
ismételt eljárás 

 
A Hivatal részéről Andrássy György és Boncz Ditta ismertette az előterjesztésben foglaltakat, 
majd Auer Jánosnak, Koltay Andrásnak és Kollarik Tamásnak a pályázatokkal, a pályázók 
jogorvoslati lehetőségeivel, illetve az eljárás további menetével kapcsolatos kérdéseire adtak 
tájékoztatást. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi végzéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 1196/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

a Médiatanács által 2011. július 21-én közzétett Pályázati Felhívás alapján a Budapest 95,3 
MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. augusztus 30-án 
pályázati ajánlatot benyújtó Click Rádió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételének 

megtagadása 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja 
alapján a Click Rádió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja, tekintettel 
arra, hogy a pályázó ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés b) és d) pontja és a Pályázati 
Felhívás 1.10.6.1. b) és d) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 
 
 

A Médiatanács 1197/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

a Médiatanács által 2011. július 21-én közzétett Pályázati Felhívás alapján a Budapest 95,3 
MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. augusztus 30-án 
pályázati ajánlatot benyújtó Autórádió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételének 

megtagadása  
 
A Médiatanács az Mttv. 58. (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja 
alapján az Autórádió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja, tekintettel 
arra, hogy a pályázó ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés b) és d) pontja és a Pályázati 
Felhívás 1.10.6.1. b) és d) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 
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A Médiatanács 1198/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

a Médiatanács által 2011. július 21-én közzétett Pályázati Felhívás alapján a Budapest 95,3 
MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. augusztus 30-án 
pályázati ajánlatot benyújtó Klubrádió Zrt. pályázó pályázati nyilvántartásba vételének 

megtagadása  
 
A Médiatanács az Mttv. 58. (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja 
alapján a Klubrádió Zrt. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja, tekintettel arra, 
hogy a pályázó ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés b) és d) pontja és a Pályázati Felhívás 
1.10.6.1. b) és d) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 
 
 

A Médiatanács 1199/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

a Médiatanács által 2011. július 21-én közzétett Pályázati Felhívás alapján a Budapest 95,3 
MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. augusztus 30-án 

pályázati ajánlatot benyújtó Rádió 1 Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételének 
megtagadása  

 
A Médiatanács az Mttv. 58. (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja 
alapján a Rádió 1 Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja, tekintettel arra, 
hogy a pályázó ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés b) és d) pontja és a Pályázati Felhívás 
1.10.6.1. b) és d) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 
 
 

A Médiatanács 1200/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 
a Médiatanács által 2011. július 21-én közzétett Pályázati Felhívás alapján a Budapest 95,3 

MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. augusztus 30-án 
pályázati ajánlatot benyújtó Rumba Rádió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételének 

megtagadása  
 
A Médiatanács az Mttv. 58. (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja 
alapján a Rumba Rádió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja, tekintettel 
arra, hogy a pályázó ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés b) és d) pontja és a Pályázati 
Felhívás 1.10.6.1. b) és d) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 
 
 

7. 758/2012. A Médiatanács által a Tatabánya 97,8 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 
a Médiatanács értékelte a pályázati ajánlatokat, amely eredményeképpen a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1201/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 
a Tatabánya 97,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított 

pályázati eljárás eredménye  
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2011. szeptember 
29-én közzétett, a Tatabánya 97,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes. 
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2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Gerecse Média Kft. a Tatabánya 97,8 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. november 8-án benyújtott Pályázati 
Ajánlatát 2012. július 2-án érkezett nyilatkozatában visszavonta, így a Gerecse Média Kft. 
pályázó ügyféli minősége a Tatabánya 97,8 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 megállapítja, hogy a Tatabánya 97,8 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség tekintetében megindított Pályázati Eljárás nyertese a  

 
Turul Média Kft. Pályázó 

az alábbi részpontszámokkal.  
 
 

Pályázó Díj-
ajánl

at 
(max
. 20 

pont) 

Műsorterv 
max. 35 pont (20 + 5 + 10 pont) 

Média-
szolgált

atási 
tapaszta

-lat 
(max. 3 
pont) 

Kiegé-
szítő 

média-
szolg. 
(max. 2 
pont) 

Össze-
sen 
pont 

  A helyi közélettel 
foglalkozó, a helyi 
mindennapi életet 
segítő műsor-
számok aránya az 
éjszakai órák 
(23.00-05.00) 
nélküli napi 
műsoridőben 

A magyar 
zenei 
műsorszámo
k aránya a 
zenei művek 
közzétételére 
szánt napi 
teljes 
műsoridőben 

Műsor
-terv 
(max. 
10 
pont) 

   

Rumba 
Rádió 
Kft. 

20 
pont 

0 pont 5 pont 7 pont 1 pont 2 pont 
 

35 pont 

Turul 
Média 
Kft. 

11 
pont 

20 pont 5 pont 
10 

pont 
3 pont 2 pont 

 
51 pont 

 
4.  A Médiatanács a 3. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Turul 
Média Kft. Pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre 
irányuló eljárást.  
 
5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
 

8. 759/2012. Az Inforádió Kft. (InfoRádió, Budapest 95,8 MHz) kérelme ideiglenes 
hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján  

 
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 
a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1202/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

az Inforádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére (Budapest 
95,8 MHz)  
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A Médiatanács az 1129/2012. (VI. 20.) számú határozatát módosítva, az Inforádió Kft. 
kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti ideiglenes hatósági szerződést köt az 
Inforádió Kft-vel a Budapest 95,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 2012. július 4. és 
2012. augusztus 2. közötti időszakban történő hasznosítására az előterjesztés melléklete 
szerint. 
 
 

9. 761/2012. A Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2011. szeptember 2-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása  

A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 
a Médiatanács értékelte a pályázati ajánlatokat, amely eredményeképpen a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1203/2012. (VII. 5.) számú határozata  
 
a Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított 

pályázati eljárás eredménye  
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2011. szeptember 
2-án közzétett, a Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes. 
 
2. A Médiatanács a Szekszárd 91,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 
megindított Pályázati Eljárásban benyújtott Pályázati Ajánlatokat az alábbi pontokkal 
értékelte: 
 

Pályázó Díj-
aján
lat 

(max
. 20 
pont

) 

Műsorterv 
max. 35 pont (20 + 5 + 10 pont) 

Média-
szolgált

atási 
tapaszta

-lat 
(max. 3 
pont) 

Kiegé-
szítő 

média-
szolg. 
(max. 2 
pont) 

Össze-
sen 
pont 

  A helyi közélettel 
foglalkozó, a helyi 
mindennapi életet 
segítő műsor-
számok aránya az 
éjszakai órák 
(23.00-05.00) 
nélküli napi 
műsoridőben 

A magyar 
zenei 
műsorszámo
k aránya a 
zenei művek 
közzétételére 
szánt napi 
teljes 
műsoridőben 

Műsor
-terv 
(max. 
10 
pont) 

   

Rádió 
96,3 Kft. 

20 
pont 

0 pont 5 pont 7 pont 2 pont 2 pont 36 pont 

ALISCA 
NETWOR
K Kft. 

18 
pont 

0 pont 5 pont 
10 

pont 
1 pont 2 pont 36 pont 

 
A Médiatanács a pontegyenlőség alapján a Pályázati Felhívás 1.11.2.8. pontjára tekintettel 
megállapítja, hogy a Pályázati Eljárás nyertese az  

 
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. 
 
 

10. 762/2012. A Médiatanács által a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Derecskei 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel történő hatósági szerződés megkötése  

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1204/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a Derecske 94,7 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultság vonatkozásában történő hatósági szerződés megkötése  tárgyában  

 
A Médiatanács, tekintettel arra, hogy az 1085/2012.(VI.13.) sz. határozatával, a 2011. 
szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárásban megállapította, 
hogy a pályázati eljárás nyertese a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., és 
megindította a szerződéskötési eljárást, az Mttv. 63. § (1) bekezdése alapján jelen 
előterjesztés melléklete szerinti hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Derecske 
94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítása tekintetében nyertessé 
nyilvánított Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. 
 
 

11. 764/2012. A Médiatanács által a Budapest 92,9 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása  

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1205/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

a Médiatanács által a Budapest 92,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredménye  
 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (2) bekezdése alapján az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) 
pontja szerint megállapítja, hogy a Budapest 92,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 
vonatkozásában megindított pályázati eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy 
valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki szempontból érvénytelen.  

2. A Médiatanács az Mttv. 58. § (3) bekezdése alapján az Mttv. 57. § (2) bekezdés b) és d) 
pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. b) és d) pontja szerint megállapítja, hogy 
a Rumba Rádió Kft. Pályázó Ajánlata alakilag érvénytelen. 

3. A Médiatanács az Mttv. 58. § (3) bekezdése alapján az Mttv. 57. § (2) bekezdés b) és d) 
pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. b) és d) pontja szerint megállapítja, hogy 
a Radio Papa Kft. Pályázó Ajánlata alakilag érvénytelen. 
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4. A Médiatanács az Mttv. 58. § (3) bekezdése alapján az Mttv. 57. § (2) bekezdés b) és d) 
pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. b) és d) pontja szerint megállapítja, hogy 
a Radio Code Broadcast Kft. Pályázó Ajánlata alakilag érvénytelen. 

5. A Médiatanács az Mttv. 58. § (3) bekezdése alapján az Mttv. 57. § (2) bekezdés b) és d) 
pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. b) és d) pontja szerint megállapítja, hogy 
a Click Rádió Kft. Pályázó Ajánlata alakilag érvénytelen. 

 
 

12. 765/2012. A Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2011. szeptember 29-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredménye  

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1206/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

a Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárás eredménye  

 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (2) bekezdése alapján az Mttv. 62. § (1) 

bekezdésének a) pontja szerint megállapítja, hogy a Budapest 96,4 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában megindított pályázati eljárás 
eredménytelen, tekintettel arra, hogy valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki 
szempontból érvénytelen. 

2. A Médiatanács az Mttv. 58. § (3) bekezdése alapján az Mttv. 57. § (2) bekezdés 
b) és d) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. b) és d) pontja szerint 
megállapítja, hogy a Rumba Rádió Kft. Pályázó Ajánlata alakilag érvénytelen. 

3. A Médiatanács az Mttv. 58. § (3) bekezdése alapján az Mttv. 57. § (2) bekezdés 
b) és d) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. b) és d) pontja szerint 
állapítsa meg, hogy a Click Rádió Kft. Pályázó Ajánlata alakilag érvénytelen.  

 
 

13. 766/2012. Az M-RTL Zrt. (RTL Klub) országos audiovizuális médiaszolgáltató 
kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az Mttv. 65. § 
(10) bekezdése alapján  

 
A Hivatal részéről Kerekes Sugárka ismertette mindkét országos médiaszolgáltatóval 
folytatott tárgyalások folyamatát, illetve az azok eredményeképpen megszületett hatósági-
szerződés tervezeteket, majd Auer János kérdésére adott tájékoztatást. Ezt követően a 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi határozatokat hozta: 
 

A Médiatanács 1207/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság országos audiovizuális 
médiaszolgáltató kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére  

 
A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási 
szerződést köt a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársasággal országos 
audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására a 2012. július 10. és a digitális 
átállás megvalósításának napja, de legkésőbb 2014. december 31. közötti időszakra, a 
mellékletként csatolt hatósági szerződés szerint. 
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A Médiatanács 1208/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság országos audiovizuális 
médiaszolgáltató ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultságának tartalma, és 

kötelezettségeinek rögzítése  
 

A Médiatanács a jelenleg hatályos hatósági szerződés 13.7. pontja alapján az előterjesztés 
mellékletében foglalt hatósági határozat elfogadásával rögzíti a Magyar RTL Televízió 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultságának 
tartalmát, és a médiaszolgáltató kötelezettségeit, azzal, hogy a határozat abban az esetben 
lép hatályba és kerül kiadmányozásra, amennyiben a médiaszolgáltató 2012. július 9. 
napjáig nem írja alá a Médiatanács 1207/2012. (VII. 5.) számú határozata szerinti ideiglenes 
hatósági szerződés tervezetet. 
 
 

14. 767/2012. Az MTM-SBS Televízió Zrt. (TV2) országos audiovizuális 
médiaszolgáltató kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján  

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi határozatokat hozta: 
 

A Médiatanács 1209/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

az MTM-SBS Televízió Zrt. országos audiovizuális médiaszolgáltató kérelme ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére  

 
A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási 
szerződést köt az MTM-SBS Televízió Zrt-vel országos audiovizuális médiaszolgáltatási 
jogosultság hasznosítására a 2012. július 10. és a digitális átállás megvalósításának napja, 
de legkésőbb 2014. december 31. közötti időszakra, a mellékletként csatolt hatósági 
szerződés szerint. 
 
 

A Médiatanács 1210/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

az MTM-SBS Televízió Zrt. országos audiovizuális médiaszolgáltató ideiglenes 
médiaszolgáltatási jogosultságának tartalma, és kötelezettségeinek rögzítése  

 
A Médiatanács a jelenleg hatályos hatósági szerződés 12.6. pontja alapján az előterjesztés 
mellékletében foglalt hatósági határozat elfogadásával rögzíti az MTM-SBS Zrt. ideiglenes 
médiaszolgáltatási jogosultságának tartalmát, és a médiaszolgáltató kötelezettségeit, azzal, 
hogy a határozat abban az esetben lép hatályba és került kiadmányozásra, amennyiben a 
médiaszolgáltató 2012. július 9. napjáig nem írja alá a Médiatanács 1209/2012. (VII. 5.) 
számú határozata szerinti ideiglenes hatósági szerződés tervezetet. 
 
 

15. 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 
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Szalai Annamária a megalapozott döntés meghozatala érdekében javasolta az előterjesztés 
következő ülésre történő napolását, amely javaslatot a Médiatanács jelen lévő tagjai 
egyhangú szavazási aránnyal elfogadtak. 
 
 

16. 725/2012. A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató (vételkörzet: Budapest 
III., IV., VI., XIII., XVII., XVIII., XX., XXI. kerület) kérelme FIX állandó megnevezésű 
lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács 
általi elismerésére 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1211/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató (vételkörzet: Budapest III., IV., VI., IX., XIII., 
XVII., XVIII., XX., XXI. kerület) kérelme FIX 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 elutasítja a PROGETTO MÉDIA Kft. 
(1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 63.) médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű 
lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való elismerési kérelmét. 
 
 

17. 737/2012. Kézbesítési vélelem beálltának megállapítása a Tandem 92 Kft. 
"f.a." (Rádió Plusz Berettyóújfalu, Berettyóújfalu 90,3 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató 2010. évi beszámolási kötelezettségének elmulasztása miatti 
jogsértő magatartás megtiltása és bírság kiszabása tárgyában hozott határozat 
vonatkozásában 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1212/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

kézbesítési vélelem beálltának megállapítása a Tandem 92 Kft. „f.a.” (Berettyóújfalu 90,3 
MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 2010. évi beszámolási kötelezettségének elmulasztása 

miatti jogsértő magatartás megtiltása és bírság kiszabása tárgyában hozott határozat 
vonatkozásában  

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint a Ket. 79. § (3) bekezdése alapján értesíti 
a Tandem 92 Kft. „f.a.” médiaszolgáltatót (Berettyóújfalu 90,3 MHz) a Médiatanács 689/2012. 
(IV. 18.) számú határozata kézbesítési vélelmének beálltáról. 
 
 

18. 743/2012. A Varage Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Debrecen 92,3 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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A Médiatanács 1213/2012. (VII. 5.) számú határozata  
 

a Varage Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére (Debrecen 92,3 
MHz)  

 
A Médiatanács az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a 
Varage Kft-vel a Debrecen 92,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 2012. július 15. és 
2012. szeptember 12. közötti időszakban történő hasznosítására a mellékletként csatolt 
hatósági szerződés szerint. 
 
 

19. 744/2012. A Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft. (Rádió Focus) kérelme 
ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Salgótarján 100,4 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1214/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

a Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 
megkötésére (Salgótarján 100,4 MHz)  

 
A Médiatanács az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a 
Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft-vel a Salgótarján 100,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
2012. július 13. és 2012. szeptember 10. közötti időszakban történő hasznosítására a 
mellékletként csatolt hatósági szerződés szerint. 
 
 

20. 745/2012. A Médiatanács által a Nagykőrös 63,6 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2012. február 3-án közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1215/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

a Médiatanács által a Nagykőrös 93,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2012. február 3-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredményének megállapítása  
 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2012. február 3-án 
közzétett, a Nagykőrös 93,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárás eredményes. 
 
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Nagykőrös 
93,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati 
eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése alapján az egyedüli pályázóként pályázati 
ajánlatot benyújtó Gong Rádió Kft. Pályázó. 
 
3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Gong 
Rádió Kft. Pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre 
irányuló eljárást.  
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4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
 

21. 746/2012. A Médiatanács által a Budapest 98,0 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2012. május 3-án közzétett 
pályázati felhívásra 2012. június 12-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi végzést hozta: 
 

A Médiatanács 1216/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

a Médiatanács által a Budapest 98,0 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2012. május 3-án közzétett pályázati felhívásra 2012. június 12-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
(Civil Rádiózásért Alapítvány Pályázó 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzésben a Pályázati Felhívás 1.9.9.1. 
pontja szerint hiánypótlásra hívja fel a Civil Rádiózásért Alapítvány pályázót a Budapest 98,0 
MHz médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott Ajánlata tekintetében a Pályázati Felhívás 
2.4.6.6. pontjának megfelelő – egységes szerkezetbe foglalt – médiaszolgáltatási 
szabályzata vonatkozásában, amely pontosan megadva tartalmazza a pályázó által 
meghatározott közösségnek szóló műsorszámok minimális, százalékos arányát a műsoridő 
egészéhez viszonyítottan. 
 
 

22. 747/2012. A Marilyn Wodlinger (Rádió Egerszeg, Zalaegerszeg 92,9 MHz) 
helyi rádiós médiaszolgáltató műsorszolgáltatási szerződésének hatósági 
szerződéssé alakítására irányuló eljárás megszüntetése 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi végzést hozta: 
 

A Médiatanács 1217/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

a Marilyn B. Wodlinger (Zalaegerszeg 92,9 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 
műsorszolgáltatási szerződésének hatósági szerződéssé alakítására irányuló eljárás 

megszüntetése  
 

A Médiatanács a Marilyn B. Wodlinger (Zalaegerszeg 92,9 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató műsorszolgáltatási szerződésének hatósági szerződéssé alakítására 
irányuló 34851/2011. számon hivatalból indított eljárását a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján megszünteti. 
 
 

23. 749/2012. A Lánchíd Rádió Kft. (Lánchíd Rádió Győr) közösségi 
médiaszolgáltató 2012. február 16-a és 22-e közötti működése [Mttv. 63. § (12) 
bekezdés, és az Mttv. 66. § (4) bekezdés h) és g) pontjainak megsértése]  

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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A Médiatanács 1218/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

a Lánchíd Rádió Kft. (Lánchíd Rádió Győr) közösségi médiaszolgáltató 2012. február 16-a 
és 22-e közötti működése [Mttv. 63. § (12) bekezdés, és az Mttv. 66. § (4) bekezdés g) és h) 

pontjainak megsértése]  
 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Lánchíd Rádió Kft. médiaszolgáltató 2012. február 16-
a és 22-e közötti médiaszolgáltatása kapcsán, nem a vállalt műsorstruktúrának megfelelő 
műsort sugárzásával megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésben és az Mttv. 66. § (4) 
bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezést, ezért a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 100.000 Ft bírsággal sújtja. 
 
2. A Médiatanács a Lánchíd Rádió Kft. közösségi médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Győr 
adóján 2012. február 16-a és 22-e között nyújtott médiaszolgáltatása kapcsán 
megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg a Hatósági Szerződés 6.8. 
pontját. 
 
 

24. 750/2012. S. P. kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar Televízió Nonprofit 
Zrt. „M1” csatornáján 2012. május 7-én sugárzott „Kék fény” című 
műsorszámmal kapcsolatban  

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi végzést hozta: 
 

A Médiatanács 1219/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

S. P. kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. „M1” csatornáján 2012. 
május 7-én sugárzott „Kék fény” című műsorszámmal kapcsolatban  

 
A Médiatanács S. P. kérelmező által a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató 
ellen, annak „M1” csatornája által 2012. május 7-én 20 óra 43 perctől sugárzott „Kék fény” 
című műsorszám 20:48:52-kor kezdődött „Szigorúan őrzött tárgyalás” című összeállítása 
miatt benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelem alapján indult hatósági eljárást a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján megszünteti. 
 
 

25. 753/2012. P. G., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtófőnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelme az MTM-SBS Televízió Zrt. ("TV2") által 2012. 
június 6-án, 18 óra 30 perckor sugárzott "Tények" című műsorszámmal 
kapcsolatban 

 
A Hivatal részéről Pap Szilvia jelezte, hogy az ügyvédi meghatalmazás időközben 
beérkezett, ezért a határozat e ténnyel kiegészítésre szorul, illetve egy bekezdés ismétlés 
miatti elhagyása szükséges. Ezt követően Kollarik Tamás jelezte, hogy nem ért egyet a 
határozati javaslatban foglaltakkal. 
A Médiatanács a 3/5 arányú igen szavazat (Szalai Annamária, Auer János, Koltay András) 
és 1/5 arányú tartózkodás (Kollarik Tamás) mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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A Médiatanács 1220/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 
P. G., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtófőnökének kiegyensúlyozottsági kérelme az 
MTM-SBS Televízió Zrt. („TV2”) által 2012. június 6-án, 18 óra 30 perckor sugárzott „Tények” 

című műsorszámmal kapcsolatban  
 

A Médiatanács az előterjesztésben szereplő határozat elfogadásával P. G., a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom sajtófőnöke kiegyensúlyozottsági kérelme alapján indult 
hatósági eljárásban megállapítja, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató a TV2 
állandó megnevezésű csatornáján 2012. június 6-án 18 óra 30 perces kezdettel sugárzott 
„Tények” című műsorszámmal megsértette az Smtv. 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét és az Mttv. 12. §-ában foglalt rendelkezést, és kötelezi a 
Médiaszolgáltatót a határozatban megjelölt időpontban és módon a határozatban rögzített 
közlemény, értékelő magyarázat nélküli közzétételére, vagy arra, hogy a határozatban 
megjelölt időpontban és módon adjon lehetőséget a Kérelmezőnek az általa kifogásolt, 
hiányzó álláspontja megjelenítésére. 
 
 

26. 754/2012. P. G., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtófőnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar RTL Televízió Zrt. ("RTL Klub") által 
2012. június 6-án, 18 óra 30 perckor sugárzott "Híradó" című műsorszámmal 
kapcsolatban  

 
A Médiatanács a 3/5 arányú igen szavazat (Szalai Annamária, dr. Auer János, dr. Koltay 
András) és 1/5 arányú tartózkodás (dr. Kollarik Tamás) mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1221/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

P. G., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtófőnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Magyar RTL Televízió Zrt. („RTL Klub”) által 2012. június 6-án, 18 óra 30 perckor sugárzott 

„Híradó” című műsorszámmal kapcsolatban  
 

A Médiatanács az előterjesztésben szereplő határozat elfogadásával P. G. a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom sajtófőnöke kiegyensúlyozottsági kérelme alapján indult 
hatósági eljárásban megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató a RTL 
Klub állandó megnevezésű csatornáján 2012. június 6-án 18 óra 30 perces sugárzott 
„Híradó” című műsorszámmal megsértette az Smtv. 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét és az Mttv. 12. §-ában foglalt rendelkezést, és kötelezi a 
Médiaszolgáltatót a határozatban megjelölt időpontban és módon a határozatban rögzített 
közlemény, értékelő magyarázat nélküli közzétételére, vagy arra, hogy a határozatban 
megjelölt időpontban és módon adjon lehetőséget a Kérelmezőnek az általa kifogásolt, 
hiányzó álláspontja megjelenítésére. 
 
 

27. 755/2012. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat 
eredménye (2012. április) - Magyar RTL Televízió Zrt. (RTL Klub)  

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi végzést hozta: 
 

A Médiatanács 1222/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2012. április) – Magyar 
RTL Televízió Zrt. (RTL Klub)  
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával az Mttv. 155. § (5) 
bekezdése alapján a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltatót adatszolgáltatása kötelezi. 
 
 

28. 756/2012. Az MTM-SBS Televízió Zrt. (TV2) országos audiovizuális 
médiaszolgáltató 2011. és 2012. évi működésére vonatkozó beszámolója 
szempontrendszerének meghatározása  

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1223/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

Az MTM-SBS Televízió Zrt. (TV2) országos audiovizuális médiaszolgáltató 2011. és 2012. 
évi működésére vonatkozó beszámolója szempontrendszerének meghatározása  

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt hivatalos levél tervezetének elfogadásával 
tájékoztatja az MTM-SBS Televízió Zrt. vezérigazgatóját a 2011. és 2012. évi beszámoló 
elkészítéséhez kialakított szempontokról és a beszámoló benyújtásának határnapjáról.  
 
A beszámoló benyújtásának határnapja: 2012. szeptember 15. 
 
 

29. 757/2012. Az M-RTL Televízió Zrt. (RTL Klub) országos audiovizuális 
médiaszolgáltató 2011. és 2012. évi működésére vonatkozó beszámolója 
szempontrendszerének meghatározása 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1224/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 
Az M-RTL Televízió Zrt. (RTL Klub) országos audiovizuális médiaszolgáltató 2011. és 2012. 

évi működésére vonatkozó beszámolója szempontrendszerének meghatározása  
 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt hivatalos levél tervezetének elfogadásával 
tájékoztatja az M-RTL Zrt. vezérigazgatóját a 2011. és 2012. évi beszámoló elkészítéséhez 
kialakított szempontokról és a beszámoló benyújtásának határnapjáról.  
 
A beszámoló benyújtásának határnapja: 2012. szeptember 15. 
 
 

30. 760/2012. Dr. H. L. fellebbezése a Hír Televízió Zrt. által 2012. március 26-án 
16 óra 5 perces kezdettel sugárzott Célpont c. műsorszám kapcsán benyújtott 
kiegyensúlyozottsági kérelmet elutasító MN/10784-3/2012. számú hivatali 
határozattal szemben  

 
A Hivatal részéről Kerekes Sugárka ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 
a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi végzést hozta: 
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A Médiatanács 1225/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

Dr. H. L. fellebbezése a Hír Televízió Zrt. által 2012. március 26-án 16 óra 5 perces kezdettel 
sugárzott Célpont c. műsorszám kapcsán benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelmet elutasító 

MN/10784-3/2012. számú hivatali határozattal szemben  
 
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) MN/10784-3/2012. számú határozatát megsemmisíti és az 
elsőfokú hatóságot új eljárásra utasítja. 
 
 

31. 720/2012. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók 
műsoraiban 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1226/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók  
 
A Médiatanács elfogadja a „Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók 
műsoraiban” c. anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 
 
 

32. 726/2012. R. F. bejelentése a Magyar Rádió Zrt. MR1 Kossuth adóján 2012. 
április 8-án sugárzott „Vasárnapi Újság” című műsorszám „Hírek” rovatában 
elhangzottak miatt 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1227/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

R. F. bejelentése a Magyar Rádió Zrt. MR1 Kossuth adóján 2012. április 8-án sugárzott 
„Vasárnapi Újság” című műsorszám „Hírek” rovatában elhangzottak miatt 

 
A Médiatanács nem indít eljárást az MR1 Kossuth adón 2012. április 8-án 06:00:38 és 
06:02:21 között elhangzottak miatt, melyről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően 
hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 

33. 727/2012. Dr. S. P.-né 2012. június 16-án érkezett, a tévéhíradók 
szerkesztését, tartalmát kifogásoló beadványa 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1228/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

dr. S. P.-né 2012. június 16-án érkezett, a tévéhíradók szerkesztését, tartalmát kifogásoló 
beadványa  

 
A Médiatanács nem indít eljárást dr. S. P.-né bejelentése alapján, melyről az Mttv. 145. § (3) 
bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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34. 728/2012. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés ("Reklám-
hangerősség") megsértése tárgyában indult hatósági eljárások lezárása [Duna 
Televízió Zrt. - Duna TV; Magyar Televízió Nonprofit Zrt. - M1; Hálózatos 
Televízió Zrt. - Hálózat TV] 

728/2/2012. Kiegészítés a 728/2012. számú előterjesztéshez: Az Mttv. 33. § (4) 
bekezdésben foglalt rendelkezés ("reklámhangerősség") megsértése tárgyában 
indult hatósági eljárások lezárása (2012. január-február) [Magyar Televízió 
Nonprofit Zrt. - M1]  

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta a 
728/2012. számú előterjesztésben szereplő I. és III. számú, valamint a 728/2/2012. számú 
előterjesztésben lévő határozati javaslatot, és az alábbi határozatokat hozta: 
 

A Médiatanács 1229/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés („reklámhangerősség”) megsértése 
tárgyában indult hatósági eljárások lezárása (2012. január-február) [Duna Televízió Zrt. — 

Duna TV]  
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, 
hogy a Duna Televízió Zrt. médiaszolgáltató a Duna TV elnevezésű médiaszolgáltatásában 
2012. január 30-án, a 07:35:04-08:28:53 közötti időszakban sugárzott műsorrész 
vonatkozásában két alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt 
rendelkezést, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a 
közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és 
tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
 
 

A Médiatanács 1230/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés („reklámhangerősség”) megsértése 
tárgyában indult hatósági eljárások lezárása (2012. január-február) [Magyar Televízió 

Nonprofit Zrt. — M1]  
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, 
hogy a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató az M1 elnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2012. január 9-én, a 21:59:31-22:37:34 közötti időszakban sugárzott 
műsorrész vonatkozásában két alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (4) bekezdésben 
foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, 
hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
 
 

A Médiatanács 1231/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés („reklámhangerősség”) megsértése 
tárgyában indult hatósági eljárások lezárása (2012. január-február) [Hálózatos Televíziók Zrt. 

— Hálózat /HTV/]  
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, 
hogy a Hálózatos Televíziók Zrt. médiaszolgáltató a Hálózat /HTV/ elnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2012. február 3-án, a 21:39:07-22:10:00 közötti időszakban sugárzott 
műsorrész vonatkozásában megsértette az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezést, 
ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől 



23 

 

számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és 
tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
 
 

35. 729/2012. Az Európa Rádió Nonprofit Kft. (Győr Plusz Rádió) közösségi 
médiaszolgáltató 2012. február 1-je és 7-e közötti működése [Mttv. 63. § (12) 
bekezdés, és az Mttv. 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjainak megsértése] 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi végzést hozta: 
 

A Médiatanács 1232/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

az Európa Rádió Nonprofit Kft. (Győr Plusz Rádió) közösségi médiaszolgáltató 2012. február 
1-je és 7-e közötti működése [Mttv. 63. § (12) bekezdés, és az Mttv. 66. § (4) 

bekezdés h) és g) pontjainak megsértése]  
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít az Európa Rádió Nonprofit Kft. Győr Plusz Rádió elnevezésű adójának 2012. február 1-
je és 7-e közötti médiaszolgáltatása vonatkozásában az Mttv. 63. § (12) bekezdés, és az 
Mttv. 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjainak vélelmezett megsértése miatt. 
 
 

36. 730/2012. A Magyar Televízió Zrt. m1 csatornáján 2012. május 14-én 
sugárzott „Hacktion” című műsorszám előzetesének közzétételét kifogásoló 
beadvány (Gy. É. panasza) és a műsorszám hatósági ellenőrzésének 
eredménye [Az Mttv. 9. § (5) bekezdés és 10. § (1) bekezdés f) pont megsértése] 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi végzést hozta: 
 

A Médiatanács 1233/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

A Magyar Televízió Zrt. m1 csatornáján 2012. május 14-én sugárzott „Hacktion” című 
műsorszám előzetesének közzétételét kifogásoló beadvány (Gy. É. panasza) és a 

műsorszám hatósági ellenőrzésének eredménye [Az Mttv. 9. § (5) bekezdés és 10. § (1) 
bekezdés f) pont megsértése]  

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés-tervezet elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Magyar Televízió Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdés 2012. 
május 14-én, valamint a 10. § (1) bekezdés f) pont 2012. május 11-én, 13-án és 14-én a 
„Hacktion” című műsorszám és előzeteseinek közzétételével történt megsértése miatt. 
 
 

37. 738/2012. A Klubrádió (Klubrádió Zrt.) által 2012. március 23-án 16:21:40-kor 
és 17:17:38-kor sugárzott politikai reklámot érintően lefolytatott hatósági eljárás 
[az Mttv. 32. § (3) bekezdésének megsértése] 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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A Médiatanács 1234/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 
a Klubrádió (Klubrádió Zrt.) által 2012. március 23-án 16:21:40-kor és 17:17:38-kor sugárzott 

politikai reklámot érintően lefolytatott hatósági eljárás [az Mttv. 32. § (3) bekezdésének 
megsértése]  

 
I. A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával 
megállapítja, hogy a Klubrádió Zrt. médiaszolgáltató a Klubrádió elnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2012. március 23-án 16:21:40-kor és 17:17:38-kor sugárzott politikai 
reklámmal megsértette az Mttv. 32. § (3) bekezdésben foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 
186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől 
számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és 
tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
 
II. A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező levél elfogadásával felhívja a 
Médiaszolgáltató figyelmét arra, hogy a kifogásolt közlemény megnevezésekor – a törvényi 
definícióval összhangban – a politikai reklám megnevezés használata indokolt. 
 
III. A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező levél elfogadásával tájékoztatja a 
Bejelentőt a döntéséről. 
 
 

38. 739/2012. Az Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 
megsértése a Sas Zsolt által üzemeltetett Radio ICE állandó megnevezésű 
kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 2011. november 29. 
napján 08:00 órától november 30. napján 08:00 óráig terjedő időintervallumban 
sugárzott műsorában [előzmény: a Rádió ICE és a Crazy FM médiaszolgáltatás 
2011. november 29-30-i műsorainak vizsgálata című vizsgálati jelentés] 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1235/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 
Az Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése a Sas Zsolt 

által üzemeltetett Radio ICE állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2011. 
november 29. napján 08:00 órától november 30. napján 08:00 óráig terjedő 

időintervallumban sugárzott műsorában [előzmény: a Rádió ICE és a Crazy FM 
médiaszolgáltatás 2011. november 29-30-i műsorainak vizsgálata című vizsgálati jelentés]  

 
A Médiatanács megállapítja, hogy Sas Zsolt 2011. november 29-30. napján megsértette az 
Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A törvénysértések miatt a 
Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 50.000,- 
Ft összegű bírsággal sújtja. A Médiatanács egyúttal megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató 
nem sértette meg az Mttv. 42. § (11) bekezdésében foglalt rendelkezést. 
 
 

39. 740/2012. A körzeti (és azon országos médiumok, amelyek nem szerepelnek 
a rendszeresen vizsgált országos mintában) médiaszolgáltatóknál lefolytatott 
vizsgálat eredménye (2012. május) [Inforádió Kft. - Infó Rádió] 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi végzést hozta: 
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A Médiatanács 1236/2012. (VII. 5.) számú végzése 
 

a körzeti (és azon országos médiumok, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen vizsgált 
országos mintában) médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2012. május) 

[Inforádió Kft. — Infó Rádió]  
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít az Inforádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Infó Rádió elnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2012. május 11-én 07:44:18 órakor sugárzott támogatói üzenet 
vonatkozásában, az Smtv. 20. § (3) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértése miatt. 
 
 

40. 741/2012. Az Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 
megsértése a Kalló Gyula által üzemeltetett Crazy FM állandó megnevezésű 
közösségi vételkörzetű 2011. november 29. napján 08:00 órától november 30. 
napján 08:00 óráig terjedő időintervallumban sugárzott műsorában [előzmény: 
a Rádió ICE és a Crazy FM médiaszolgáltatás 2011. november 29-30-i 
műsorainak vizsgálata című vizsgálati jelentés] 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1237/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

Az Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése a Kalló 
Gyula által üzemeltetett Crazy FM állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2011. 

november 29. napján 08:00 órától november 30. napján 08:00 óráig terjedő 
időintervallumban sugárzott műsorában [előzmény: a Rádió ICE és a Crazy FM 

médiaszolgáltatás 2011. november 29-30-i műsorainak vizsgálata című vizsgálati jelentés]  
 
A Médiatanács megállapítja, hogy Kalló Gyula 2011. november 29-30. napján megsértette az 
Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A törvénysértések miatt a 
Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 50.000,- 
Ft összegű bírsággal sújtja. A Médiatanács egyúttal megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató 
nem sértette meg az Mttv. 42. § (11) bekezdésében foglalt rendelkezést. 
 
 

41. 742/2012. A Szabó Ferenc által üzemeltetett Fokihegyi Rádió állandó 
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás (Siófok, 88,7 MHz) 2012. február 17-
23-a közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 2011. 
május 4-én kelt, 577/2011. (V. 4.) számú, PJ/31652-5/2011. ügyiratszámú 
Hatósági Szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) 5.7. pontjában 
szereplő adatoktól eltérés, valamint a Hatósági Szerződés 5.3. pontjában 
meghatározott, a médiaszolgáltatás állandó megnevezésétől eltérő audiologó 
alkalmazása kapcsán az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a közösségi 
médiaszolgáltatásban közzétett közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 
arányára vonatkozó vállalásától való eltérés vonatkozásában az Mttv. 66. § (4) 
bekezdés g) pontjában, illetőleg a magyar zenei műsorszámok arányára 
vonatkozó vállalástól való eltérés következtében az Mttv. 66. § (4) bekezdés h) 
pontjában foglalt rendelkezés megsértése] 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 



26 

 

A Médiatanács 1238/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

Szabó Ferenc által üzemeltetett Fokihegyi Rádió állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás (Siófok, 88,7 Mhz) 2012. február 17-23-a közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [a 2011. május 4-én kelt, 577/2011. (V.4.) számú 

Hatósági Szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) 5.7. pontjában szereplő adatoktól 
eltérés, valamint a Hatósági Szerződés 5.3. pontjában meghatározott, a médiaszolgáltatás 

állandó megnevezésétől való eltérő audiologó alkalmazása kapcsán az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a közösségi médiaszolgáltatásban közzétett közszolgálati célokat 

szolgáló műsorszámok arányára vonatkozó vállalásától való eltérés vonatkozásában az Mttv. 
66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt, illetőleg a magyar zenei műsorszámok arányára 

vonatkozó vállalástól való eltérés következtében az Mttv. 66.§ (4) bekezdése h) pontjában 
foglalt rendelkezés megsértése]  

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy Szabó Ferenc Médiaszolgáltató Fokihegyi Rádió 
állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatása 2012. február 17-23-a közötti 
működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint az 
Mttv. 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000 Ft bírsággal sújtja.  
 
2. A Médiatanács egyúttal megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg az Mttv. 
66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezést. 
 
 

42. 748/2012. Az Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 
megsértése a Füleky Rádió Kft. által üzemeltetett Rise FM Balaton állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2011. október 
6. napján, illetve november 29. napján 08:00 órától november 30. napján 08:00 
óráig terjedő időintervallumban sugárzott műsorában [előzmény: a Rádió Aktív 
Gödöllő 93,6 MHz működése, illetve a Rise FM Balaton, a Rádió Aktív, a Rádió 
ICE és a Crazy FM médiaszolgáltatás 2011. november 29-30-i műsorainak 
vizsgálata című vizsgálati jelentések] 

 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Médiatanács 1239/2012. (VII. 5.) számú határozata 
 

Az Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése a Füleky 
Rádió Kft. által üzemeltetett Rise FM Balaton állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

kereskedelmi médiaszolgáltatás 2011. október 6. napján, illetve november 29. napján 08:00 
órától november 30. napján 08:00 óráig terjedő időintervallumban sugárzott műsorában 

[előzmény: a Rádió Aktív Gödöllő 93,6 MHz működése, illetve a Rise FM Balaton, a Rádió 
Aktív, a Rádió ICE és a Crazy FM médiaszolgáltatás 2011. november 29-30-i műsorainak 

vizsgálata című vizsgálati jelentések]  
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Füleky Rádió Kft. 2011. október 6. napján és november 
29-30. napján megsértette az Mttv. 63. § (12) és 64. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket. A törvénysértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 100.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. A Médiatanács 
egyúttal megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg az Mttv. 42. § (11) 
bekezdésében foglalt rendelkezést. 
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43. E-37/2012. A Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi ítélőtábla által, az 
ORTT/Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

44. E-38/2012. A külföldi honosságú médiaszolgáltatókkal szembeni fellépés 
lehetőségei – Különös tekintettel a Viasat3 médiaszolgáltatás törvénysértéseire 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Szalai Annamária az ülést 15 óra 35 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2012. július 10. 
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