
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. április 25-én (csütörtökön) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Koltay András, soros elnöki tisztséget ellátó tag /1-33. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-33. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-33. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-33. pontoknál/ 

Fodor Gergely igazgató /1-33. pontoknál/ 

Péceli Edit főtanácsadó /1-33. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető-helyettes /1-33. pontoknál/ 

dr. Kerekes Sugárka főosztályvezető /1-33. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-33. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /24-33. pontoknál/ 

Zsuppán Attila igazgató /1-33. pontoknál/ 

Sorbán János igazgató /1-8. pontoknál/ 

dr. Bodonovich Jenő Média-és Hírközlési Biztos /1-6. pontoknál/ 

dr. Szikora Tamás munkatárs, a jegyzőkönyv vezetője /1-33. pontoknál/ 

 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

 

dr. Néder Sarolta vezérigazgató-helyettes /1-5. pontoknál/ 

Nagy Zsolt belső ellenőrzési vezető /1-5. pontoknál/ 

Vincze Viktor Attila bírálóbizottság elnöke /1-4. pontoknál/ 

Medveczky Balázs bírálóbizottság elnöke /1-3. pontoknál/ 

Nagy Attila vezérigazgató-helyettes /1. pontnál/ 
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Az ülést Koltay András 9 óra 05 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, 3 igen szavazatával 680/2013. (IV. 25.) számon az alábbi előterjesztéseket vette 

napirendre: 

 

MTVA-60/2013. Beszámoló a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi 

költségvetésének teljesüléséről 

 

MTVA-69/2013. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2013 pályázati eljárásban 

beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

 

MTVA-70/2013. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2013 pályázati eljárás első 

fordulójában beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

 

MTVA-71/2013. A Médiatanácsa által meghirdetett ESCHERKÁROLY2013 pályázati eljárás 

bírálóbizottsági ajánlása (16. heti) 

 

471/2013. A Médiatanács által a Miskolc 96,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2012. december 1-jén közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása 

 

472/2013. Az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2013. 

február 22-én közzétett pályázati felhívásra 2013. március 26-án beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata 

 

460/2013. A Szeged 100,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás 

tervezete 

 

461/2013. A Maestoso Maxima Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Debrecen 106,0 MHz tekintetében 

 

462/2013. A Göőz József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Könyvtár ügyében 

20432/2012. számon folyamatban lévő megismételt eljárás folytatása 

 

463/2013. A Pentafon-Penta Kft. (Dunaújváros 102,9 MHz - Rádió 24) helyi rádiós 

médiaszolgáltató részletfizetési kérelme 

 

473/2013. A Keszthelyi Televízió Kft. (Keszthelyi Televízió - Balatonmáriafürdő 66. csatorna) és a 

Hálózatos Televíziók Zrt. hálózatba kapcsolódásának megszüntetése  

 

474/2013. Az FM4 Rádió Kft. Budapest 94,2 MHz + Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 

98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + 

Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + Dabas 97,5 MHz + Zalaegerszeg (Zelka Zrt. 

hálózata) (Mária Rádió) és a Veszprém 95,1 MHz (Mária Rádió Völgyhíd) médiaszolgáltatási 

jogosultságának hálózatba kapcsolódásra irányuló kérelme 

 

464/2013. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. „M1” állandó megnevezésű adóján sugárzott 

„Camelot” című műsorszám 2013. január 8-i, 9-i és 15-i epizódjait, valamint a „Magyarország 

szeretlek!” című műsorszám decemberi adásait érintő állampolgári bejelentés alapján indult 

hatósági ellenőrzés eredménye 

 

465/2013. A Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány által 

üzemeltetett Kistelek Városi Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás (vétel 

körzet: Kistelek, Balástya, Pusztaszer) 2013. január 7-13. közötti műsorának hatósági 
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ellenőrzése során tett megállapítások [a 2008/2011. (XII. 20.) számú médiatanácsi határozat o) 

és p) pontjaiban foglaltak megsértése] 

 

466/2013. A DSTV Média Kft. által üzemeltetett DSTV Dunaújváros Televízió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Dunaújváros) közösségi médiaszolgáltatás 2013. január 12-18. 

között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 948/2012. (V. 23.) 

számú, BJ/10622-7/2012. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o), p), s), t) és v) pontjában 

foglaltak, valamint az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában, a 36. § (1) bekezdésében, 

továbbá a 9. § (1) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése]  

 

467/2013. Az ENTERART Bt. által üzemeltetett Szilas TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Gödöllő, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Szada) közösségi médiaszolgáltatás 2013. 

január 21-27. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

1864/2011. (XII. 14.) számú, BJ/21462-5/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat v) 

pontjában foglaltak, valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 

468/2013. A Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület által üzemeltetett Rádió Sun állandó 

megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Gyomaendrőd 88,0 MHz) 

2013. február 22-28. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt 

rendelkezések megsértése] 

 

469/2013. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2013. március 1-7. közötti műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és 66. § (4) 

bekezdésének h) pontjában, valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések 

vélelmezett megsértése] 

 

470/2013. Az INFONEXT Kft. által üzemeltetett Info TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

közösségi médiaszolgáltatás 2013. január 3-9. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [az 1741/2011. (XII. 1.) számú, BJ/30664-4/2011. ügyiratszámú 

médiatanácsi határozat p), r), t), u) és v) pontjaiban foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) 

bekezdésének f) és g) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése]  

 

E-23/2013. A Média- és Hírközlési Biztos 2013. I. negyedévi beszámolója a médiaszolgáltatókat 

valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

 

MTVA-60/II/2013. Kiegészítés az MTVA-60/2013. számú előterjesztéshez: Beszámoló a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesüléséről  

 

MTVA-68/2013. Pályázati felhívás kibocsátása magyarországi földfelszínen terjesztett helyi 

audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók digitális 

műsorszóró technológiára történő átállásának támogatására (DIGI2013)  

 

515/2013. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató 

és Vagyonkezelő Alap (Alap) Támogatási területének közreműködésével meghirdetett egyes 

nyilvános pályázatainak, valamint a 136. § (8) bekezdés alapján folytatott támogatási 

tevékenységnek a felfüggesztéséről  

 

483/2013. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló  

 

475/2013. A Médiatanács által az Eger 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. február 1-jén közzétett pályázati felhívásra 2013. március 5-én beérkezett 

pályázati ajánlatok alaki érvényességének vizsgálata 
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476/2013. A Médiatanács által a Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2013. január 25-én közzétett pályázati felhívásra 2013. február 26-án 

beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 

 

477/2013. A Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 

 

478/2013. A Gyöngyös 102,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

479/2013. A helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására a 

2012. július 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertessé 

nyilvánított Kogyilla Zsolt pályázóval történő hatósági szerződéskötés érdekében indult eljárás 

folytatása 

 

480/2013. A Berettyóújfalu 97,9 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv elfogadása, valamint a hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására a 2012. 

július 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított 

Kogyilla Zsolt pályázóval 

 

514/2013. A Médiatanács 662/2013. (IV. 17.) sz. döntésének módosítása  

 

481/2013. A Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt. által üzemeltetett Film Mánia csatornán 

2012. november 5-én 21 óra 2 perces kezdettel sugárzott "Ong Bak 3 - A leszámolás" című 

műsorszám korhatár-besorolása 

 

482/2013. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 

vizsgálata (2012. III. negyedév) [előzmény: 212/2013. számú előterjesztés] 

 

497/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. műsorterjesztési szerződés tartalmának 

megállapítására, a szerződés létrehozására irányuló kérelmének elutasítása  

 

484/2013. Az ERME-COMP Bt. „Kevély TV” elnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának a 

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. általi továbbítása tárgyában indult jogvitás eljárás megszüntetése  

 

485/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának az Antenna Stúdió 

1994 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás 

eljárás megszüntetése  

 

486/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának a BEM Lakásszövetkezet általi 

terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

487/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának a C-S-KÁBEL TV Kft. általi 

terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

488/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Celldömölki 

Kábeltelevízió Műsorelosztó Kft. általi továbbítása tárgyában indult jogvitás eljárás 

megszüntetése  

 

489/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a DKTV Kft. általi 

terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

490/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Drávanet Zrt. 

általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  
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491/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának az 

ELEKTROKOMFORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás 

eljárás megszüntetése  

 

492/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának az EnterNet 2001 

Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás 

eljárás megszüntetése  

 

493/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának az l-NETT 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

494/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának az Infrasat Kft. általi 

terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

495/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának a Kábeltelevízió Építő- és 

Szolgáltató Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

496/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Kerekegyházi 

Kábelkommunikációs Építő és Szolgáltató Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás 

megszüntetése  

 

498/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának Komjáti István 

egyéni vállalkozó általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

499/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a NARACOM 

Informatikai Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

500/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának Németh Róbert egyéni 

vállalkozó általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

501/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Netkábel Kft. 

általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

502/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának a „Netkom” Kft. általi 

terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

503/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Nordtelekom 

Távközlési Szolgáltató Nyrt. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

504/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának a NOVI-COM Kft. általi 

terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

505/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Pataj TV Bt. általi 

terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

506/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a PRIMCOM 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

507/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Rárós Termelő, 

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

508/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. által közösségi médiaszolgáltatás terjesztése 

tárgyában indított jogvitás eljárás megszüntetése  

 

509/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Szabó Elektronika 

Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  
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510/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a TENETTEL Kft. 

általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

511/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Transelko Kft. 

általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

512/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Vitech „UNO” 

Híradástechnikai gyártó és forgalmazó kis- és nagyközösségi antennarendszer szerelő, és 

karbantartó Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

 

513/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Vonyarcvashegy-

Gyenesdiás Nonprofit Közhasznú Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás 

megszüntetése  
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-60/2013. Beszámoló a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. 

évi költségvetésének teljesüléséről 

MTVA-60/II/2013. Kiegészítés az MTVA-60/2013. számú előterjesztéshez: Beszámoló a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének 

teljesüléséről  

 

Az Alap részéről Nagy Attila részletesen ismertette a beszámolóban foglaltakat. Kollarik Tamás 

azon kérdésére, miszerint a módosítást követően nincs-e szükség ismételten a felügyelőbizottság, 

illetve a könyvvizsgáló elé vinni a beszámolót, az előterjesztő Sorbán János megerősítése mellett 

előadta, hogy a főszámokat, valamint a határozati javaslatot a módosítás nem érintette, de 

amennyiben érdemi változtatás történik, akkor az jóváhagyásra újra a 

felügyelőbizottság/könyvvizsgáló elé kerül. 

Ezt követően a Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 681/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

beszámoló a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének 

teljesüléséről és a támogatási alszámla egyenlegének rendezéséről 

 

1. 

A Médiatanács úgy dönt, hogy elfogadja és az Országgyűlés elé terjeszti a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesüléséről készített beszámolót 

és annak indokolását  

- 82.743,0 M Ft bevételi és  

- 130.913,5 M Ft kiadási főösszeggel,  

- 225,6 M Ft pénzmaradvány növekedéssel. 

A beszámoló és annak indokolása a határozat elválaszthatatlan 1–2. mellékletét képezik. 

 

2. 

A Médiatanács az elkülönített keretek pénzmaradványai közül 

• a digitális átállás és a digitális műsorterjesztés költségeire 2011. előtt elkülönített, 

hozammal növelt 2.014,916 M Ft (Digitális keret); 

• a digitális átállás és a digitális műsorterjesztés költségeire 2011. évben elkülönített 

484,639 M Ft (Digitális keret 2011), valamint 

• ezen összegek 2012. évi hozama, 133,987 M Ft 

2013. évi felhasználhatóságáról egy későbbi időpontban hoz döntést.  

 

A Médiatanács felkéri az Alap vezérigazgatóját és a Médiatanács elnökét, hogy intézkedjenek a 

fenti összegeknek és azok hozamainak a Magyar Államkincstár által forgalmazott állampapírokba 

történő, a döntés meghozataláig folyamatosan 2 havonta megújított befektetéséről. 

 

3. 

A Médiatanács úgy dönt, hogy az Alap 2012. évi költségvetése bevételi oldalának „9. egyéb 

támogatások” bevételi sorát 165,8 M Ft-tal megemeli. 

 

4. 

A Médiatanács úgy dönt, hogy az Alap 2012. évi költségvetése bevételi oldalának „10. 

Finanszírozott áfa térülés” bevételi sorát 129,1 M Ft-tal megemeli. 

 

5. 

A Médiatanács úgy dönt, hogy az Alap 2012. évi költségvetése kiadási oldalának „12. 

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)” kiadási sorát 706,4 M Ft-tal megemeli. 
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6. 

A Médiatanács úgy dönt, hogy az Alap 2012. évi költségvetése kiadási oldalának „14. MTVA 

Digitalizációs Műhely Kft. támogatása” kiadási sorát 283,3 M Ft-tal megemeli. 

 

7. 

A Médiatanács úgy dönt, hogy az Alap 2012. évi költségvetése kiadási oldalának „15. 

Médiapozitív Kft. támogatása” kiadási sorát 2,1 M Ft-tal megemeli. 

 

8. 

A Médiatanács úgy dönt, hogy az Alap 2012. évi költségvetése kiadási oldalának „16. Egyéb 

támogatások” kiadási sorát 2,1 M Ft-tal megemeli. 

 

9. 

A Médiatanács felhívja az Alap vezérigazgatóját, hogy 15 napon belül intézkedjen 555,331 M Ft-

nak a Támogatási alszámláról a főszámlára történő átutalásáról. 

 

 

2. MTVA-68/2013. Pályázati felhívás kibocsátása magyarországi földfelszínen terjesztett 

helyi audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

digitális műsorszóró technológiára történő átállásának támogatására (DIGI2013)  

 

Az Alap részéről Néder Sarolta ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kollarik Tamás kérte, 

hogy a pályázat a Magyar Média Mecenatúra program keretében kerüljön kibocsátásra. 

Ezt követően a Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 682/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a DIGI2013 pályázati felhívás kibocsátásáról  

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a döntés melléklete szerint elfogadja a 

magyarországi földfelszínen terjesztett helyi audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsággal 

rendelkező médiaszolgáltatók digitális műsorszóró technológiára történő átállásának 

támogatására (DIGI2013) vonatkozó pályázati felhívást és mellékleteit. 

 

A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy az Alap haladéktalanul 

tegye közzé honlapján a pályázati felhívást és mellékleteit. 

 

a döntés melléklete: 

a DIGI2013 pályázati eljárás felhívása és mellékletei 

 

 

3. MTVA-69/2013. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2013 pályázati 

eljárásban beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

 

Medveczky Balázs ismertette a bírálóbizottság ajánlásában foglaltakat. Ezt követően a 

Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

 

A Médiatanács 683/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a FEHÉRGYÖRGY2013 pályázati eljárásban beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi 

vizsgálatáról  

 

1. 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 317/2013. (II. 27.) számú döntésével a 

televíziófilmek és televíziófilm sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 

eljárásban benyújtott – valamely érvényességi, illetve teljességi feltételnek meg nem felelő – 

pályázatokat kizárja a pályázati eljárásból: 

 

MA-FEHÉR 

GYÖRGY 

2013-

…/2013. 

a pályázó neve 
a TV-film 

tervezett címe 

önálló / 

sorozat 

(epizódok 

száma) 

a rendező neve 

a bemutatást 

vállaló 

médiaszolgáltató 

4 Horatio-Film Kft. TURINI NYÁR önálló Pozsgai Zsolt 
Magyar Televízió 

Zrt. 

13 
SZITA-DEÁK 

Filmgyártó Betéti 

Társaság 

Nehezen 

gyógyuló 

sebek 

(munkacím) 

sorozat (3) Szilágyi Andor 
Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 317/2013. (II. 27.) számú döntésével a 

televíziófilmek és televíziófilm sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 

eljárásban benyújtott – valamely érvényességi, illetve teljességi feltételnek meg nem felelő – 

pályázatokat nem zárja ki a pályázati eljárásból: 

 

MA-FEHÉR 

GYÖRGY 

2013-

…/2013. 

a pályázó neve 
a TV-film tervezett 

címe 

önálló/soroza

t (epizódok 

száma) 

a rendező neve 

a bemutatást 

vállaló 

médiaszolgáltató 

2 
UJ NEUROPA 

2010 Kft. 
ÁLMATLANSÁG önálló 

Horváth 

Csaba 
Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

8 CAFÉ FILM Kft. 
Kedves 

közellenségek 
sorozat (3) 

Simonyi 

Balázs, Tóth 

Barnabás 

Magyar 

Televízió Zrt. 

19 
SKYFILM STUDIÓ 

Kft. 
"Ördöggörcs" önálló 

Herendi 

Gábor 
Magyar 

Televízió Zrt. 

20 
SERVICE FILM 

POSITIVE Kft. 
Utolsó órák önálló 

Vecsernyés 

János 
Magyar 

Televízió Zrt. 

25 
NORIEN-

CLAMATEL FILM 

Kft. 
Elnémulás önálló Koltay Gábor 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

26 CINEMA-FILM Kft. A sátán fattya önálló 
Zsigmond 

Dezső 
Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

28 K.M.H. Film Kft 
Balatoni 

tengeralattjáró 
önálló Nagypál Orsi 

Magyar 

Televízió Zrt. 

30 World Média Kft. Háború önálló Bagota Béla 
Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 

 
A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy döntéséről a kizárt 

pályázatok benyújtóit 8 munkanapon belül értesítse. 

 

 

4. MTVA-70/2013. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2013 pályázati 

eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

 

Vincze Viktor Attila ismertette a bírálóbizottság ajánlásában foglaltakat. Ezt követően a 

Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 684/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a RADIOALLANDO2013 pályázati eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok érvényességi és 

teljességi vizsgálatáról  

 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 319/2013. (II. 27.) számú döntésével – a 

magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus magazin 

készítésének támogatására – meghirdetett pályázati eljárás első fordulójában az alábbi, valamely 

érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 

 

iktatószám: MA-

RADIOALLANDO 

2013-…/2013. 

a pályázó neve az állandó műsor címe 

32 Helikon Rádió Kft. Nézőtér 

33 Helikon Rádió Kft. Helikon Krónika 

 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 319/2013. (II. 27.) számú döntésével – 

a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus magazin 

készítésének támogatására – meghirdetett pályázati eljárás első fordulójában az alábbi, valamely 

teljességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat nem zárja ki: 

 

iktatószám: MA-

RADIOALLANDO 

2013-…/2013. 

a pályázó neve az állandó műsor címe 

4 Telekom Békés Kft. Csabai Híradó 

8 Rádió Szombathely Kft. Vasi Kaleidoszkóp 

 

A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy döntéséről a kizárt 

pályázatok benyújtóit 8 munkanapon belül értesítse. 

 

 

5. MTVA-71/2013. A Médiatanácsa által meghirdetett ESCHERKÁROLY2013 pályázati 

eljárás bírálóbizottsági ajánlása (16. heti) 

 

Az Alap részéről Néder Sarolta ismertette az előterjesztésben foglaltakat, egyúttal a pályázati 

felhívások mellékletét képező pályázati űrlapoknak a magyarországi és határontúli pályázókra 

vonatkozó része tekintetében technikai módosítást javasolt. 

Ezt követően a Médiatanács a technikai módosításokkal együtt a jelenlévő tagok egyhangú, 3 

igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 685/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

az ESCHERKÁROLY2013 pályázati eljárás 16. hetében beérkezett pályázatok bírálóbizottsági 

ajánlásairól  

 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2220/2012. (XII. 19.) számú 

határozatával a magyar vonatkozású, előre nem látható események azonnali, helyszíni forgatási 

munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2013) meghirdetett pályázati eljárás 16. hetében 

beérkezett alábbi pályázatokat – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlások 

alapján, elfogadva az azokban rögzített indoklást – tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
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az iktatószám: 

MA-

ESCHERKÁROLY 

2013-…/2013. 

a pályázó neve 
a megörökítendő/megörökített esemény 

megnevezése 

11 INTROVÍZIÓ STÚDIÓ Kft. A magyar zászló napja 

12 New Angle Team Kft. III. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud 

 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2220/2012. (XII. 19.) számú 

határozatával a magyar vonatkozású, előre nem látható események azonnali, helyszíni forgatási 

munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2013) meghirdetett pályázati eljárás 16. heti 

bírálóbizottsági ajánlásait elfogadja, a pályázati eljárás 16. hetét lezárja. 

 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a filmes pályázati felhívások 

mellékletét képező pályázati űrlapok technikai módosítását a magyarországi és határontúli 

pályázókra vonatkozóan. 

A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy 

 2 munkanapon belül értesítse az érintett pályázókat, 

 3 munkanapon belül – az előírásoknak megfelelően – az Alap honlapján hozza 

nyilvánosságra a pályázati eljárás 16. heti eredményéről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságokat értesítse a Médiatanács döntéséről. 

melléklet: a bírálóbizottságok 2013. április 18-ei ajánlásai az ESCHERKÁROLY2013 pályázati 

eljárásban 

 

 

6. E-23/2013. A Média- és Hírközlési Biztos 2013. I. negyedévi beszámolója a 

médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

 

Bodonovich Jenő részletesen ismertette a beszámolóval érintett időszak tapasztalatait, majd 

Koltay András által felvetett jogértelmezési kérdéssel kapcsolatban adott tájékoztatást. 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

7. 515/2013. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (Alap) Támogatási területének 

közreműködésével meghirdetett egyes nyilvános pályázatainak, valamint a 136. § (8) 

bekezdés alapján folytatott támogatási tevékenységnek a felfüggesztéséről  

 

A Hivatal részéről Aranyosné Börcs Janka és Fodor Gergely ismertette az előterjesztésben 

foglaltakat. A Médiatanács részéről több észrevétel is érkezett az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Kollarik Tamás jelezte, hogy valamennyi pályázati eljárás kapcsán külön-külön kellene a 

vizsgálatokat elvégezni, míg Vass Ágnes előadta, hogy a pályázatok célját, nevezetesen a filmek 

elkészülését kell szem előtt tartani a döntés meghozatalakor. 

Fodor Gergely az ügyben való döntés sürgősségét hangsúlyozta. 

Koltay András javasolta, hogy a javaslat kizárólag az egyszeri beadású pályázatokra vonatkozzon, 

a folyamatos beadásúakat pedig ne érintse. 

Vass Ágnes javasolta, hogy a döntés egészüljön ki azzal, hogy ha a felfüggesztés a pályázati célok 

megvalósulását veszélyezteti vagy meghiúsítja, akkor az Alap erről haladéktalanul tájékoztatja a 

Médiatanácsot a szükséges döntéseket meghozatala érdekében. 

Ezt követően a Médiatanács a technikai módosító javaslatokkal együtt a jelenlévő tagok 

egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 
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A Médiatanács 686/2013. (IV. 25) számú döntése 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap (Alap) bevételeinek terhére lefolytatandó egyes támogatási eljárásokkal 

kapcsolatos döntéseinek elhalasztásáról  

 

A Médiatanács az elnökének megválasztásáig terjedő átmeneti időszakra az alábbi – elvi jellegű 

– döntést hozza:  

 

A Médiatanács feladata az átmeneti időszakban elsősorban a halaszthatatlan közfeladatok 

zökkenőmentes ellátása, ezért azokat a döntéseket, amelyek elhalaszthatóak – ideértve 

különösen a gazdálkodást érintő döntéseket – a Médiatanács elnökének megválasztását 

követően hozza meg. 

 

Ennek megfelelően a Médiatanács mindazon, az Alap bevételeinek terhére lefolytatandó, nem 

folyamatos – egyszeri – beadású támogatási eljárásokban, melyekben a Médiatanács támogatás 

odaítéléséről szóló döntése még nem született meg, a döntéshozatalt a Médiatanács elnökének 

megválasztásáig elhalasztja azzal, hogy abban az esetben, ha a döntéshozatal elhalasztása az 

adott pályázat céljának megvalósulását veszélyezteti vagy meghiúsítja, a Médiatanács a 

szükséges döntést meghozza. 

 

Ezen elvi döntésre tekintettel az Alap honlapján közzétett, az Mttv. 137. § (1) bekezdés szerinti 

pályázati eljárások pályázati kiírásaiban foglalt, a jelen döntés meghozataláig még le nem járt 

határidők a halasztás időtartamával meghosszabbodnak. 

 

A méltányosság elvét figyelembe véve a Médiatanács – az Általános Pályázati Feltételek „VIII. A 

pályázati díj” fejezetét ily módon kiegészítve – a pályázati díj 100 %-át visszatéríti abban az 

esetben, ha valamely pályázó a döntéshozatal elhalasztásának időtartama alatt, erre 

hivatkozással a pályázat visszavonása mellett dönt. 

 

A Médiatanács felhívja az Alap Támogatási területét, hogy a döntéshozatal elhalasztásával 

kapcsolatban felmerülő eldöntendő kérdésekről és döntési javaslatokról haladéktalanul 

tájékoztassa a Médiatanácsot az esetlegesen szükségessé váló intézkedések, döntések 

meghozatala érdekében. 

 

 

8. 483/2013. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló  

 

A Hivatal részéről Sorbán János ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a 

Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 687/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló  

 

1. A Médiatanács a 2012. évi működési költségvetés módosított előirányzatait az 

előterjesztésben indokolt fő előirányzati átcsoportosítások jóváhagyásával az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

Bevételi előirányzat: 218,8 M Ft 

Kiadási előirányzat: 218,8 M Ft 
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A Médiatanács jóváhagyja a Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok 

növelését a Dologi kiadások előirányzat terhére. 

 

A Médiatanács a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi tényleges 

bevétellel és kiadással fogadja el: 

 

Bevételi előirányzat teljesítése: 219,4 M Ft 

Kiadási előirányzat teljesítése: 179,7 M Ft 

 

2. A Médiatanács a 2012. évi gazdálkodás eredményeként a pénzmaradványt 39,7 M Ft 

összegben hagyja jóvá. 

A Médiatanács hozzájárul, hogy a pénzmaradvány kötelezettségvállalással nem terhelt összege 

az NMHH tartalék számlájára kerüljön átvezetésre. 

 

3. A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2012. évi bevételek és kiadások módosított 

előirányzatait a Médiatanács az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Bevételi előirányzat: 4 116,1 M Ft 

Kiadási előirányzat: 4 116,1 M Ft 

 

A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2012. évi bevételekről és kiadásokról szóló 

beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Bevételi előirányzat teljesítése: 4 116,1 M Ft 

Kiadási előirányzat teljesítése: 4 728,3 M Ft 

 

 

4. A Médiatanács a 2012. évi zárszámadásról szóló beszámolót elfogadja. Felhatalmazza az 

NMHH Hivatalát, hogy a törvényjavaslat-tervezetet és annak indoklását, valamint a Médiatanács 

2012. évi auditált pénzügyi beszámolóját – az Alap 2012. évi beszámolójával egybeszerkesztve – 

küldje meg az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési Bizottsága elnökének. 

 

 

9. 475/2013. A Médiatanács által az Eger 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2013. február 1-jén közzétett pályázati felhívásra 2013. 

március 5-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki érvényességének vizsgálata 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 688/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Médiatanács által az Eger 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2013. február 1-jén közzétett pályázati felhívásra 2013. március 5-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki érvényességének vizsgálata (Kultúr-Média Kft.)  

 

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 2013. 

február 1-jén közzétett, az Eger 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

tekintetében kiírt Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Kultúr-Média Kft. pályázót. 
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A Médiatanács 689/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Médiatanács által az Eger 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2013. február 1-jén közzétett pályázati felhívásra 2013. március 5-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki érvényességének vizsgálata (Newave Network Kft.)  

 

A Médiatanács az Mttv. 58. (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja alapján a a 

Newave Network Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja, tekintettel arra, hogy 

a pályázó ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. 

a) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

 

 

10. 476/2013. A Médiatanács által a Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2013. január 25-én közzétett pályázati 

felhívásra 2013. február 26-án beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 690/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Médiatanács által a Zalaegerszeg 92,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. január 25-én közzétett pályázati felhívásra 2013. február 26-án az FM 4 

Rádió Kft. által benyújtott pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata  

 

A Médiatanács a Zalaegerszeg 92,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására a 

honlapján és hirdetményi úton 2013. január 25-én közzétett pályázati felhívásra az FM 4 Rádió 

Kft. által benyújtott pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata keretében az Mttv. 59. § (2) bekezdése 

szerint felvilágosítást kér a pályázótól az alábbiak szerint. 

 

Az FM 4 Rádió Kft. pályázó nyilatkozzon, hogy fenntartja-e a Pályázati Felhívás 2.5.9.20. pontja 

szerinti nyilatkozatát, mely szerint nem rendelkezik olyan médiaszolgáltatási jogosultsággal, 

amely kizárja a Pályázati Felhívásban meghirdetett médiaszolgáltatási lehetőség elnyerését, 

valamint arra vonatkozóan, hogy hány főt és mely területet ér el a hatósági szerződés szerinti 

zalaegerszegi vételkörzete. 

 

 

11. 477/2013. A Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 691/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Barcs 102,7 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

tárgyában  

 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Barcs 102,7 MHz helyi 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának szövegét, és hirdetményi úton, valamint 

honlapján közzéteszi. 

 

 

12. 478/2013. A Gyöngyös 102,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 
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A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 692/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Gyöngyös 102,2 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

tárgyában  

 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Gyöngyös 102,2 MHz helyi 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának szövegét, és hirdetményi úton, valamint 

honlapján közzéteszi. 

 

 

13. 479/2013. A helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 

hasznosítására a 2012. július 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertessé nyilvánított Kogyilla Zsolt pályázóval történő hatósági 

szerződéskötés érdekében indult eljárás folytatása 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 693/2013.(IV. 25.) számú döntése 

 

a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására a 2012. július 19-

én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított Kogyilla 

Zsolt pályázóval történő hatósági szerződéskötés érdekében indult eljárás folytatása  

 

A Médiatanács a Berettyóújfalu (Belvárosi településrész) vételkörzetű kisközösségi 

médiaszolgáltatási lehetőség (Berettyóújfalu 97,9 MHz) frekvenciatervének kidolgozására 

tekintettel az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával a Kogyilla Zsolt pályázóval 

történő hatósági szerződéskötés iránt 2013. március 13-án indult hatósági eljárást folytatja. 

 

 

14. 480/2013. A Berettyóújfalu 97,9 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv elfogadása, valamint a hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőségek elvi hasznosítására a 2012. július 19-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított Kogyilla Zsolt pályázóval 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 694/2013.(IV. 25.) számú döntése 

 

a Berettyóújfalu 97,9 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

elfogadása  

 

A Médiatanács elfogadja a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 

hasznosítására 2012. július 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertessé nyilvánított Kogyilla Zsolt részére a Hivatal által a Berettyóújfalu 97,9 MHz kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására kidolgozott frekvenciatervet az alábbiak 

szerint.  

 

Telephely 
Fv. 

MHz 

ERP 

max 

(W) 

Antenna 

magas-

ság 

Becsült 

elvi 

ellátotts

Becsült 

elvi 

ellátotts

P. A. 
Pályázat 

nyertese: 
Megjegyzés 
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(m) ág- 

sztereó - 

(fő) 

ág - 

sztereó 

- (km) 

Berettyóújfalu 

Kodály Zoltán u. 2/B. 

4100 

97,9 2,5 30 5.600 0,8 - 1 V 
N

D 

Kogyilla 

Zsolt 

A becsült számított ellátottság 

a pályázat nyertese által 

megadott alapadatok és 

adótelephely (21°32’14”; 

47°13’14”) figyelembe 

 

 

A Médiatanács 695/2013.(IV.25.) számú döntése 

 

a hatósági szerződés megkötése a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 

hasznosítására a 2012. július 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertessé nyilvánított Kogyilla Zsolt pályázóval a Berettyóújfalu 97,9 MHz 

médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában  

 

A Médiatanács, tekintettel arra, hogy a 2012. július 19-én közzétett pályázati felhívással a 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására megindított pályázati 

eljárásban megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese – többek között – Kogyilla Zsolt, és 

megindította a szerződéskötési eljárást, az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 

3.1.4. pontja alapján az előterjesztés melléklete szerinti közösségi jellegű hatósági szerződés 

megkötését kezdeményezi a Berettyóújfalu 97,9 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási 

jogosultság tekintetében Kogyilla Zsolttal. 

 

 

15. 514/2013. A Médiatanács 662/2013. (IV. 17.) sz. döntésének módosítása  

 

A Hivatal részéről Andrássy György ismertette a kiegészítés indokait. Ezt követően a Médiatanács 

a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 

és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 696/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Médiatanács 662/2013. (IV. 17.) számú döntésének módosítása tárgyában  

 

A Médiatanács 662/2013. (IV. 17.) sz. döntését módosítva az előterjesztés melléklete szerint 

módosított szöveggel fogadja el és teszi közzé a Tapolca 101,8 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának szövegét. 

 

 

16. 471/2013. A Médiatanács által a Miskolc 96,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2012. december 1-jén közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 697/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Médiatanács által a Miskolc 96,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2012. december 1-jén közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása  

 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján 

és hirdetményi úton 2012. december 1-jén közzétett pályázati felhívással a Miskolc 96,3 MHz 



17 

 

körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Miskolc 

96,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati 

eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a pályázati felhívás 1.11.3.4. pontja 

alapján az M-Lite Kft. pályázó. 

 

3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított M-Lite Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre irányuló 

eljárást.  

 

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

 

 

17. 472/2013. Az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. február 22-én közzétett pályázati felhívásra 2013. március 26-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 698/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására pályázati ajánlatot 

benyújtó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány pályázati nyilvántartásba vétele  

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése alapján és a Pályázati Felhívás 1.9.7.1. pontja 

alapján pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2013. 

február 22-én közzétett, az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

kiírt Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány pályázót. 

 

 

18. 460/2013. A Szeged 100,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívás tervezete 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 699/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Szeged 100,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének elfogadása 

tárgyában  

 

A Médiatanács elfogadja a Szeged 100,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség Hivatal 

által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint.  

 

Névleges 

telephely 

Frekven-

cia (MHz) 

 ERPmax 

(W) 

Heffmax 

(m) 

Becsült elvi 

ellátottság - 

sztereó (fő) 

Becsült elvi 

ellátottság - 

sztereó  

(km) 

 P. A. 

Korláto- 

zás  

…°-…°/dB 

Telepítési feltételek 
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Szeged   100,2 500 50 162.000 9-10   V D 

 

140°-

260°/2,2 

 

A becsült számított 

ellátottság a 

nemzetközileg koordinált 

adótelephely (20°10’07”; 

46°15’01”) és sugárzási 

paraméterek alapján 

került meghatározásra. A 

Médiaszolgáltató a 

megadottól eltérő 

telephely és sugárzási 

jellemzőkkel is 

megvalósíthatja a 

műsorszóró szolgáltatást, 

azonban a 

frekvenciakijelölési 

határozat és 

rádióengedély 

kiadásának a feltétele, 

hogy a tervezett 

telephelyen 

megvalósítandó sugárzási 

paraméterekkel 

teljesüljenek a hatóság 

által kiadott tervezési 

adatszolgáltatási 

határozatban előírt 

feltételek, és a 

vételkörzet eltérés 

mértéke nem haladja 

meg a 20 %-ot. 

 

 

A Médiatanács 700/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Szeged 100,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

tárgyában  

 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Szeged 100,2 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, valamint a 

Médiatanács honlapján közzéteszi. 

 

 

19. 461/2013. A Maestoso Maxima Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Debrecen 106,0 MHz 

tekintetében 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 701/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Maestoso Maxima Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére 

(Debrecen 106,0 MHz)  

 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján kérelem alapján indult eljárásban  

ideiglenes hatósági szerződést köt a Maestoso Maxima Kft-vel a Debrecen 106,0 MHz helyi 

médiaszolgáltatási jogosultság 2013. május 9. és 2013. június 7. közötti időszakban történő 

hasznosítására az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint. 
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20. 462/2013. A Göőz József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Könyvtár 

ügyében 20432/2012. számon folyamatban lévő megismételt eljárás folytatása 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 702/2013.(IV. 25.) számú döntése 

 

a Göőz József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Könyvtár ügyében 20432/2012. 

számon folyamatban lévő megismételt eljárás felfüggesztésének megszüntetése és az eljárás 

folytatása  

 

A Médiatanács a Fővárosi Törvényszék előtt 3.K.30.377/2012. számon indított bírósági 

felülvizsgálati eljárás jogerős befejezésére tekintettel az előterjesztés mellékletét képező végzés 

elfogadásával a Göőz József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Könyvtár közösségi 

médiaszolgáltatásként történő elismerése tárgyában a 2012. május 16-án a Ket. 29. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján megindított új eljárást folytatja. 

 

 

21. 463/2013. A Pentafon-Penta Kft. (Dunaújváros 102,9 MHz - Rádió 24) helyi rádiós 

médiaszolgáltató részletfizetési kérelme 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 703/2013.(IV.25.) számú döntése 

 

a Pentafon-Penta Kft. (Dunaújváros 102,9 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató részletfizetési 

kérelme  

 

A Médiatanács a Pentafon-Penta Kft. (Dunaújváros 102,9 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 

bruttó 718.293,-Ft összegű 2013. évi II. negyedéves díjtartozása tekintetében az előterjesztés 

mellékletét képező végzésben foglaltak szerint a Ket. 74. § (2) bekezdése alapján részletekben 

történő teljesítést engedélyez.  

 

 

22. 473/2013. A Keszthelyi Televízió Kft. (Keszthelyi Televízió - Balatonmáriafürdő 66. 

csatorna) és a Hálózatos Televíziók Zrt. hálózatba kapcsolódásának megszüntetése  

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 704/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Keszthelyi Televízió Kft. (Balatonmáriafürdő 66. cs.) hálózatba kapcsolódásának 

megszüntetése  

 

A Médiatanács a mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával 2013. január 10. napjával 

módosítja a Keszthelyi Televízió Kft. a Balatonmáriafürdő 66. cs. vonatkozásában megkötött 

ideiglenes hatósági szerződését a Hálózatos Televíziók Zrt. médiaszolgáltatásának megszűnésére 

tekintettel. 

 

 

23. 474/2013. Az FM4 Rádió Kft. Budapest 94,2 MHz + Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 

MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + Dömös 104,9 MHz + 

Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + Dabas 97,5 MHz + 
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Zalaegerszeg (Zelka Zrt. hálózata) (Mária Rádió) és a Veszprém 95,1 MHz (Mária Rádió 

Völgyhíd) médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódásra irányuló kérelme 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 705/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

az FM4 Rádió Kft. (Mária Rádió, Budapest 94,2 MHz + Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + 

Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + 

Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + Dabas 97,5 MHz + Zalaegerszeg (Zelka Zrt. 

hálózata) és Mária Rádió Völgyhíd, Veszprém 95,1 MHz) hálózatba kapcsolódásra irányuló 

kérelme tárgyában  

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező egységes hatósági szerződésmódosítások 

elfogadásával az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján engedélyezi, hogy az FM4 Rádió Kft. 

Budapest 94,2 MHz + Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz 

+ Pécel 91,7 MHz + Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 

97,4 MHz + Dabas 97,5 MHz + Zalaegerszeg (Zelka Zrt. hálózata) médiaszolgáltatása mint 

hálózatos médiaszolgáltatás hálózatba kapcsolódjon a médiaszolgáltató Veszprém 95,1 MHz 

médiaszolgáltatásával mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatással. 

 

 

24. 481/2013. A Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt. által üzemeltetett Film 

Mánia csatornán 2012. november 5-én 21 óra 2 perces kezdettel sugárzott "Ong Bak 3 - 

A leszámolás" című műsorszám korhatár-besorolása 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 706/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

A Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt. által üzemeltetett Film Mánia csatornán 2012. 

november 5-én 21 óra 2 perces kezdettel sugárzott „Ong Bak 3 – A leszámolás” című műsorszám 

korhatári besorolása  

 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Film Mánia csatornán 2012. november 

5-én 21 óra 2 perctől sugárzott „Ong Bak 3 – A leszámolás” című műsorszám közzétételével 

megsértette az Mttv. 9. § (6) bekezdését és 10. § (1) bekezdés d) pontját, ezért az Mttv. 187. § 

(3) bekezdésének bb) pontja alapján 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint bírsággal sújtja. 

 

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Film Mánia csatornáján 2012. 

november 5-én 21 óra 2 perctől sugárzott „Ong Bak 3 – A leszámolás” című műsorszám 

előzeteseinek sugárzásával 2012. november 3-án és 4-én – két alkalommal – megsértette az 

Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontját, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

pontja alapján 120 000 Ft, azaz egyszázhúszezer forint bírsággal sújtja. 

 

 

25. 482/2013. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos 

szabályainak vizsgálata (2012. III. negyedév) [előzmény: 212/2013. számú előterjesztés] 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 707/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2012. III. negyedév) – Magyar Televízió Nonprofit Zrt. (www.mtv.hu)  

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató internetes sajtótermékének 2012. 

augusztus 29-i kiadványával megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért 

50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 

 

 

A Médiatanács 708/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2012. III. negyedév) – Origo Zrt. (www.ozonenetwork.hu)  
 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató internetes sajtótermékének 2012. 

augusztus 29-i kiadványával megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért 

50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 

 

 

A Médiatanács 709/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2012. III. negyedév) – PAX TV Zrt. (www.pax-tv.hu)  

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató internetes sajtótermékének 2012. 

augusztus 29-i kiadványával megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért 

50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 

 

 

A Médiatanács 710/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2012. III. negyedév) – Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zrt. (www.spektrumtv.hu)  

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató internetes sajtótermékének 2012. 

augusztus 29-i kiadványával megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért 

50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 

 

 

26. 464/2013. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. „M1” állandó megnevezésű adóján 

sugárzott „Camelot” című műsorszám 2013. január 8-i, 9-i és 15-i epizódjait, valamint a 

„Magyarország szeretlek!” című műsorszám decemberi adásait érintő állampolgári 

bejelentés alapján indult hatósági ellenőrzés eredménye 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 711/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. „M1” állandó megnevezésű adóján sugárzott „Camelot” című 

műsorszám 2013. január 8-i, 9-i és 15-i epizódjait, valamint a „Magyarország szeretlek!” című 

műsorszám decemberi adásait érintő állampolgári bejelentés alapján indult hatósági ellenőrzés 

eredménye  
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1. A Médiatanács a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. „M1” állandó megnevezésű adóján 2013. 

január 15-én sugárzott „Camelot” című műsorszámmal, valamint a „Magyarország szeretlek!” 

című műsorszám 2012. december 2-án, 3-án, 9-én, 10-én, 16-án, 17-én, 23-án, 27-án, 30-án és 

31-én közzétett adásaival összefüggésben nem indít hatósági eljárást. 

 

2. A Médiatanács döntéséről, valamint a „Camelot” című műsorszám 2013. január 8-én és 9-én 

közzétett epizódjával kapcsolatos, 435/2013. (III. 13.) számú határozatáról tájékoztatja a 

bejelentőt. 
 

 

27. 465/2013. A Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú 

Közalapítvány által üzemeltetett Kistelek Városi Televízió állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás (vétel körzet: Kistelek, Balástya, Pusztaszer) 2013. január 7-13. közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 2008/2011. (XII. 20.) 

számú médiatanácsi határozat o) és p) pontjaiban foglaltak megsértése] 

 

Koltay András javasolta, hogy amennyiben a jövőben a bejelentésben, szerződésben foglaltaktól 

eltérően a vizsgálat túlteljesítést állapít meg, a Hivatal levélben tájékoztassa a médiaszolgáltatót, 

hogy a változást tartós eltérés esetén jelentse be a hatósághoz. A Hivatal a javaslatot 

elfogadatónak tartotta. 

Ezt követően a Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 712/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány által üzemeltetett 

Kistelek Városi Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás (vételkörzet: Kistelek, 

Balástya, Pusztaszer) 2013. január 7–13. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [a 2008/2011. (XII. 20.) számú médiatanácsi határozat o) és p) pontjaiban 

foglaltak megsértése]  

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú 

Közalapítvány az általa üzemeltetett Kistelek Városi Televízió állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2013. január 7–13. közötti működése során megsértette a 2008/2011. (XII. 

20.) számú médiatanácsi határozat o) és p) pontjaiban foglalt követelményeket, ezért a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy haladéktalanul tegyen 

eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

 

 

28. 466/2013. A DSTV Média Kft. által üzemeltetett DSTV Dunaújváros Televízió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Dunaújváros) közösségi médiaszolgáltatás 2013. január 

12-18. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 

948/2012. (V. 23.) számú, BJ/10622-7/2012. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o), 

p), s), t) és v) pontjában foglaltak, valamint az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában, 

a 36. § (1) bekezdésében, továbbá a 9. § (1) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 

megsértése]  

 

Koltay András technikai módosító javaslatában indítványozta, hogy a Médiatanács a 

túlteljesítések tekintetében ne indítson hatósági eljárást. A Médiatanács a technikai módosító 

indítványban foglaltakkal együtt jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 713/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a DSTV Média Kft. által üzemeltetett DSTV Dunaújváros Televízió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Dunaújváros) közösségi médiaszolgáltatás 2013. január 12-18. között sugárzott 
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műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 948/2012. (V. 23.) számú, 

BJ/10622-7/2012. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o), p, s), t) és v) pontjában foglaltak, 

valamint az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában, a 36. § (1) bekezdésében, továbbá a 9. § 

(1) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése]  

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a DSTV Média Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 

szemben a 948/2012. (V. 23.) számú, BJ/10622-7/2012. ügyiratszámú médiatanácsi határozat 

o), s), t) és v) pontjában foglaltak, továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésének c) pontjában, illetve a 9. § (1) és (4) 

bekezdésében foglalt rendelkezések Médiaszolgáltató által üzemeltetett DSTV Dunaújváros 

Televízió állandó megnevezésű adó 2013. január 12-18. között sugárzott műsorában történt 

vélelmezett megsértése tárgyában, továbbá az Mttv. 155. § (3) bekezdés a) pontja alapján 

egyúttal kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy mi 

áll a 2013. január 14-én 12:46:34-13:24:21 óra között, valamint 16-án 09:20:32-09:50:08 óra, 

10:58:12-12:00:00 óra és 20:26:25-21:00:27 óra között bekövetkezett adáshibák hátterében. 

 

 

29. 467/2013. Az ENTERART Bt. által üzemeltetett Szilas TV állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Gödöllő, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Szada) közösségi 

médiaszolgáltatás 2013. január 21-27. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [az 1864/2011. (XII. 14.) számú, BJ/21462-5/2011. 

ügyiratszámú médiatanácsi határozat v) pontjában foglaltak, valamint az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 714/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

az ENTERART Bt. által üzemeltetett Szilas TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Gödöllő, 

Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Szada) közösségi médiaszolgáltatás 2013. január 21-

27. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1864/2011. 

(XII. 14.) számú, BJ/21462-5/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat v) pontjában foglaltak, 

valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]  

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít az ENTERART Bt.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 

szemben az 1864/2011. (XII. 14.) számú, BJ/21462-5/2011. ügyiratszámú médiatanácsi 

határozat v) pontjában foglaltak, továbbá a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 

szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 

Médiaszolgáltató által üzemeltetett Szilas TV állandó megnevezésű adó 2013. január 21-27. 

között sugárzott műsorában történt vélelmezett megsértése tárgyában, továbbá az Mttv. 155. § 

(3) bekezdés a) pontja alapján egyúttal kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és 

szolgáltatasson adatot arról, hogy a 2013. január 21. napján sugárzott műsor a vizsgált adáshét 

többi napján (2013. január 22-27.) változtatás nélkül ismétlésre került-e. 

 

 

30. 468/2013. A Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület által üzemeltetett Rádió Sun 

állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 

(Gyomaendrőd 88,0 MHz) 2013. február 22-28. között sugárzott műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § 

(4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 715/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület által üzemeltetett Rádió Sun állandó megnevezésű 

kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Gyomaendrőd 88,0 MHz) 2013. február 

22-28. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. 

§ (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g és h) pontjaiban foglalt rendelkezések 

megsértése]  

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesülettel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában 

foglalt rendelkezések Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió Sun állandó megnevezésű adó 

2013. február 22-28. közötti adáshéten történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

 

 

31. 469/2013. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2013. március 1-7. közötti műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és 66. 

§ (4) bekezdésének h) pontjában, valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt 

rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 716/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó megnevezésű 

közösségi médiaszolgáltatás 2013. március 1-7. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során 

tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és 66. § (4) bekezdésének h) pontjában, 

valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése]  

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít az INFORÁDIÓ Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § 

(12) bekezdésében és 66. § (4) bekezdésének h) pontjában, valamint a sajtószabadságról és a 

médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 20.§ (3) bekezdésében 

foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Inforádió állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2013. március 1-7. közötti adáshéten történt vélelmezett megsértése 

tárgyában, továbbá az Mttv. 155. § (3) bekezdés a) pontja alapján kötelezi a Médiaszolgáltatót, 

hogy nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy a vizsgált adáshéten sugárzott 

„ismeretlen zene” jelzéssel ellátott zeneművek magyar zeneműnek minősülnek-e, illetve milyen 

arányban minősülnek annak. 

 

 

32. 470/2013. Az INFONEXT Kft. által üzemeltetett Info TV állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 2013. január 3-9. között sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1741/2011. (XII. 1.) számú, 

BJ/30664-4/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat p), r), t), u) és v) pontjaiban 

foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) bekezdésének f) és g) pontjaiban foglalt 

rendelkezések megsértése]  

 

A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 717/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

az INFONEXT Kft. által üzemeltetett Info TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi 

médiaszolgáltatás 2013. január 3-9. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az 1741/2011. (XII. 1.) számú, BJ/30664-4/2011. ügyiratszámú médiatanácsi 

határozat p), r), t), u) és v) pontjaiban foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) bekezdésének f) és g) 

pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése]  

 

A Médiatanács megállapítja, hogy az INFONEXT Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Info TV 

állandó megnevezésű adóján a 2013. január 3-9. között sugárzott műsorában megsértette az 

1741/2011. (XII. 1.) számú, BJ/30664-4/2011. ügyiratszámú hatósági határozat p), r), t), u) és v) 

pontjaiban foglalt vállalásait, továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 66. § (4) bekezdésének f) és g) pontjaiban 

foglalt rendelkezéseket. A jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 

(3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

 

33. 497/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. műsorterjesztési szerződés tartalmának 

megállapítására, a szerződés létrehozására irányuló kérelmének elutasítása  

484/2013. Az ERME-COMP Bt. „Kevély TV” elnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának 

a Biatorbágyi Kábeltévé Kft. általi továbbítása tárgyában indult jogvitás eljárás 

megszüntetése  

485/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának az Antenna 

Stúdió 1994 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság általi terjesztésével 

kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

486/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának a BEM 

Lakásszövetkezet általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

487/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának a C-S-KÁBEL TV Kft. 

általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

488/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a 

Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelosztó Kft. általi továbbítása tárgyában indult jogvitás 

eljárás megszüntetése  

489/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a DKTV Kft. 

általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

490/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Drávanet 

Zrt. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

491/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának az 

ELEKTROKOMFORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. általi terjesztésével kapcsolatos 

jogvitás eljárás megszüntetése  

492/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának az EnterNet 

2001 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. általi terjesztésével kapcsolatos 

jogvitás eljárás megszüntetése  

493/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának az l-NETT 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás 

megszüntetése  

494/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának az Infrasat 

Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

495/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának a Kábeltelevízió Építő- 

és Szolgáltató Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

496/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a 

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Építő és Szolgáltató Kft. általi terjesztésével 

kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

498/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának Komjáti 

István egyéni vállalkozó általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

499/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a NARACOM 

Informatikai Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  
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500/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának Németh Róbert egyéni 

vállalkozó általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

501/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Netkábel 

Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

502/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának a „Netkom” Kft. általi 

terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

503/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a 

Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás 

megszüntetése  

504/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának a NOVI-COM Kft. általi 

terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

505/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Pataj TV 

Bt. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

506/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a PRIMCOM 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás 

megszüntetése  

507/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Rárós 

Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás 

megszüntetése  

508/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. által közösségi médiaszolgáltatás terjesztése 

tárgyában indított jogvitás eljárás megszüntetése  

509/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Szabó 

Elektronika Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

510/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a TENETTEL 

Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

511/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Transelko 

Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése  

512/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a Vitech 

„UNO” Híradástechnikai gyártó és forgalmazó kis- és nagyközösségi antennarendszer 

szerelő, és karbantartó Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvitás eljárás 

megszüntetése  

513/2013. A Parlament TV Szolgáltató Zrt. közösségi médiaszolgáltatásának a 

Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Nonprofit Közhasznú Kft. általi terjesztésével kapcsolatos 

jogvitás eljárás megszüntetése  

 

A Hivatal részéről Aranyosné Börcs Janka ismertette az előterjesztésekben foglaltakat. Ezt 

követően a Médiatanács elsőként a 485-496/2013., a 498-507/2013. és az 509-513/2013. 

számú előterjesztésekről együtt, majd pedig a 497/2013., a 484/2013. és az 508/2013. számú 

előterjesztésekről külön-külön szavazott. A Médiatanács valamennyi esetben a jelenlévő tagok 

egyhangú, 3 igen szavazatával elfogadta az előterjesztésekben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 718/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási kötelezettségével kapcsolatos 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. szerződéses tartalom megállapítása és a szerződés 

létrehozása iránti kérelme alapján az Antenna Stúdió 1994 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 

Társasággal szemben indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

megszünteti. 
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A Médiatanács 719/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. BEM Lakásszövetkezettel szemben előterjesztett kérelme alapján indult 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a BEM Lakásszövetkezettel szemben indult 

jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 720/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. C-S-KÁBEL TV Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás 

eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a C-S-KÁBEL TV Kft.-vel szemben indult 

jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 721/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelosztó Kft.-vel szemben előterjesztett 

kérelme alapján indult jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelosztó 

Kft.-vel szemben indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 722/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási kötelezettségével kapcsolatos 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. szerződéses tartalom megállapítására és a szerződés 

létrehozására irányuló kérelme alapján a DKTV Kft.-vel szemben indult jogvitás eljárást a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 723/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási kötelezettségével kapcsolatos 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. szerződéses tartalom megállapítására és a szerződés 

létrehozására irányuló kérelme alapján a Drávanet Zrt.-vel szemben indult jogvitás eljárást a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 724/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási kötelezettségével kapcsolatos 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  
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A Médiatanács a Parlament TV Zrt. szerződéses tartalom megállapítása és a szerződés 

létrehozása iránti kérelme alapján az ELEKTROKOMFORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 

szemben indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 725/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási kötelezettségével kapcsolatos 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. szerződéses tartalom megállapítása és a szerződés 

létrehozása iránti kérelme alapján az EnterNet 2001 Számítástechnikai Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft.-vel szemben indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 726/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. I-NETT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme 

alapján indult jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján az I-NETT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 

szemben indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 727/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási kötelezettségével kapcsolatos 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. szerződéses tartalom megállapítására és a szerződés 

létrehozására irányuló kérelme alapján az Infrasat Kft.-vel szemben indult jogvitás eljárást a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 728/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. Kábeltelevízió Építő- és Szolgáltató Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme 

alapján indult jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a Kábeltelevízió Építő- és Szolgáltató Kft.-vel 

szemben indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 729/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási kötelezettségével kapcsolatos 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. szerződéses tartalom megállapítására és a szerződés 

létrehozására irányuló kérelme alapján a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Építő és Szolgáltató 
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Kft.-vel szemben indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 730/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. Komjáti István egyéni vállalkozóval szemben előterjesztett kérelme alapján 

indult jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján Komjáti István egyéni vállalkozóval szemben 

indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 731/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. NARACOM Informatikai Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a NARACOM Informatikai Kft.-vel szemben 

indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 732/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. Németh Róbert egyéni vállalkozóval szemben előterjesztett kérelme alapján 

indult jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában 

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a Németh Róbert egyéni vállalkozóval 

szemben indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 733/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. NetKábel Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás 

eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a NetKábel Kft.-vel szemben indult jogvitás 

eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 734/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. „Netkom” Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás 

eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a „Netkom” Kft.-vel szemben indult jogvitás 

eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 
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A Médiatanács 735/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási kötelezettségével kapcsolatos 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. szerződéses tartalom megállapítására és a szerződés 

létrehozására irányuló kérelme alapján Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt.-vel szemben 

indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 736/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. NOVI-COM Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás 

eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a NOVI-COM Kft.-vel szemben indult jogvitás 

eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 737/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. PATAJ-TV Bt.-vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás eljárás 

megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a PATAJ-TV Bt.-vel szemben indult jogvitás 

eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 738/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. PRIMCOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben előterjesztett 

kérelme alapján indult jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a PRIMCOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-

vel szemben indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 739/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Szolgáltató Zrt. RÁRÓS Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel szemben 

előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. szerződéses tartalom megállapítására és a szerződés 

létrehozására irányuló kérelme alapján a RÁRÓS Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel 

szemben indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 740/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. Szabó Elektronika Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  
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A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a Szabó Elektronika Kft.-vel szemben indult 

jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 741/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. TENETTEL Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás 

eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a TENETTEL Kft.-vel szemben indult jogvitás 

eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 742/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. TRANSELKO Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás 

eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a TRANSELKO Kft.-vel szemben indult jogvitás 

eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 743/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. Vitech „UNO” Híradástechnikai gyártó és forgalmazó kis- és nagyközösségi 

antennarendszer szerelő, és karbantartó Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a Vitech „UNO” Híradástechnikai gyártó és 

forgalmazó kis- és nagyközösségi antennarendszer szerelő, és karbantartó Kft.-vel szemben 

indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 744/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Nonprofit Közhasznú Kft.-vel szemben 

előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. szerződéses tartalom megállapítására és a szerződés 

létrehozására irányuló kérelme alapján a Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Nonprofit Közhasznú Kft.-

vel szemben indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 745/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Szolgáltató Zrt. médiaszolgáltatásának továbbítási kötelezettségével kapcsolatos 

jogvitás eljárás iránti kérelem elutasítása tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. szerződéses tartalom megállapítására és a szerződés 

létrehozására irányuló kérelme alapján a Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezettel szemben 
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indult jogvitás eljárást a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján elutasítja. 

 

 

A Médiatanács 746/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

az ERME-COMP Bt. Biatorbágyi Kábeltévé Kft.- vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács az ERME-COMP Bt. kérelme alapján a Biatorbágyi Kábeltévé Kft.-vel szemben 

indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés h) pontja és a 31. § (2) bekezdése alapján 

megszünteti. 

 

 

A Médiatanács 747/2013. (IV. 25.) számú döntése 

 

a Parlament TV Zrt. Satelit Híradástechnikai Kft.-vel szemben előterjesztett kérelme alapján indult 

jogvitás eljárás megszüntetése tárgyában  

 

A Médiatanács a Parlament TV Zrt. kérelme alapján a Satelit Híradástechnikai Kft.-vel szemben 

indult jogvitás eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti. 

 

 

 

 

Koltay András az ülést 10 óra 45 perckor berekesztette. 
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