
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. június 19-én (szerdán) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag, az ülést levezető soros elnök /1-37. pontoknál/ 

dr. Koltay András Médiatanács tag /1-37. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-37. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-37. pontoknál/ 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-37. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető-helyettes /1-37. pontoknál/ 

dr. Kerekes Sugárka főosztályvezető /1-37. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-37. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-37. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-37. pontoknál/ 

Jó Balázs osztályvezető /25-37. pontoknál/ 

dr. Kiricsi Karola szóvivő /1-37. pontoknál/ 

Péceli Edit elnöki főtanácsadó /1-37. pontoknál/ 

dr. Nagy Dóra, a jegyzőkönyv vezetője /1-37. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás - Támogató és Vagyonkezelő Alap részéről: 

 

dr. Néder Sarolta vezérigazgató-helyettes /1-4. pontoknál/ 

Vitézy László bírálóbizottság elnöke /1-2. pontoknál/ 
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A Médiatanács Ügyrendjének 3.4. pontja alapján Vass Ágnes vezette az ülést, aki azt 9 óra 7 

perckor megnyitotta, bejelentette, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kollarik Tamás.  

 
A Médiatanács a tagok egyhangú, 4/4 arányú igen szavazata mellett 1010/2013. (VI.19.) 

számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

 

MTVA-128/2013. A Médiatanácsa által meghirdetett ESCHERKÁROLY2013 pályázati eljárás 

bírálóbizottsági ajánlása (24. heti)  

 

696/2013. A Doctor Dream Fish Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Debrecen 106,0 MHz tekintetében  

 

697/2013. A Rádió Média Távközlés Kft-nek a Médiatanács 793/2013. (V. 8.) számú 

határozatával kapcsolatban benyújtott kérelme  

 

699/2013. A Zselici Forrás Kft. (Kaposvár 91,2 MHz, Rádió Most Kaposvár) helyi rádiós 

médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt  

 

700/2013. A Szigetvár 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás 

tervezete  

 

695/2013. A TV2 (MTM-SBS Televízió Zrt.) "Kalandjárat" című műsorszámának vizsgálata (2013. 

február 17.) - az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése  

 

698/2013. Az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának megsértése az 

MTM-SBS Televízió Zrt. által 2013. január 13-án 20 óra 02 perces kezdettel sugárzott „Indiana 

Jones és a végzet temploma” című műsorszám kapcsán [előzmény: 316/2013. számú 

előterjesztés]  

 

E-38/2013. A SuperTV2, valamint az RTLII médiaszolgáltatások vonatkozásában felmerült 

joghatósági kérdések 

 

MTVA-125/2013. A Médiatanácsa által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás első 

fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

MTVA-126/2013. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2012 pályázati eljárás 

kedvezményezettjeinek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által el nem 

fogadható beszámolói (az EXTRÉM BUSINESS Kft. és a Tiszavasvári Média Egyesület 

szerződésszegései és kérelmei) 

 

MTVA-127/2013. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2011 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított támogatási szerződésének megszüntetéséről (a KECEL VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA – VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ támogatási szerződésének 

megszüntetéséről és a támogatás felhasználásáról) 

 

680/2013. A Médiatanács által a Dunaföldvár 104,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2013. április 2-án közzétett pályázati felhívásra 2013. május 7-én 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

681/2013. A Médiatanács által a Kalocsa 94,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. április 2-án közzétett pályázati felhívásra 2013. május 7-én beérkezett 

pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

682/2013. A Médiatanács által a Kaposvár 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. május 10-én közzétett pályázati felhívásra 2013. június 11-én beérkezett 

pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
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683/2013. A Kiskőrös 97,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2013. 

május 10-én közzétett pályázati felhívásra 2013. június 11-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

 

684/2013. A Médiatanács által a Sárbogárd 96,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. április 2-án közzétett pályázati felhívásra 2013. május 7-én beérkezett 

pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

685/2013. A Médiatanács által a Kistelek 107,0 helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. március 29-én közzétett pályázati felhívásra 2013. május 3-án beérkezett 

pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

 

686/2013. A Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2013. 

április 26-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás megszüntetése 

 

676/2013. Az Alisca Rádió Kft. (Szekszárd 91,1 MHz - 91,1 Rádió 1, Baja 94,3 MHz - 94,3 Rádió 

1, Dunaföldvár 106,5 MHz - 106,5 Rádió 1, Paks 107,5 MHz - 107,5 Rádió 1) hatósági 

szerződéseinek módosítása az Interax Kft. Békéscsaba 88,9 MHz médiaszolgáltatásával való 

hálózatba kapcsolódás megszűnésére tekintettel 

 

677/2013. Az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt-veI szemben, a Médiatanács 12030-1/2013. számú 

végzésével az Mttv. 20. §-a szerinti kvóta kötelezettségek teljesítése tárgyában megindult 

hatósági eljárás lezárása 

 

678/2013. A Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület (Veresegyház 107,3 MHz - 

Tavirózsa Rádió) kisközösségi rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszűnésére 

irányuló kérelme 

 

679/2013. A Csaba Rádió Kft. (Békéscsaba 104,0 MHz - Csaba Rádió) kérelme bankgaranciáról 

óvadékra áttérés iránt 

 

687/2013. A Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz - Rádió 1 Nyíregyháza, Zalaegerszeg 95,1 - 

95,1 Rádió 1) kérelme a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének módosítása iránt 

 

688/2013. A Médiatanácsnak a Sanoma Digital Media Zrt. médiaszolgáltatás 4-es csatorna és a 

STORY 5 médiaszolgáltatásai műsorkvóta teljesítés alóli mentesítése 

 

689/2013. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása az MTM-SBS Televízió Zrt-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása 

érdekében 

 

690/2013. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt-vel szemben a 

jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 

lefolytatása érdekében 

 

691/2013. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása az ADVENIO Zrt-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása 

érdekében 

 

672/2013. A helyi médiaszolgáltatók 2013. áprilisi médiaszolgáltatásának hatósági ellenőrzése 

 

674/2013. Megismételt eljárás lefolytatása az Echo Hungária TV Zrt.-vel szemben [a 633/2010. 

(lV. 7.) számú ORTT határozat bírósági felülvizsgálata során hozott, a Fővárosi Törvényszék 

3.K.649.883/2013/5. sz. ítélete] 
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675/2013. A MEDIA UNIVERSALIS Alapítvány által üzemeltetett Első Pesti Egyetemi Rádió állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás (vételkörzet: Budapest V. és VIII. kerület) 2013. 

március 4-10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 66. § 

(4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] 

 

692/2013. B. A. a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme az RTL Klub (Magyar RTL Televízió Zrt.) által 2013. április 29-én 18 

óra 30 perctől sugárzott "Híradó" című műsorszámmal kapcsolatban 

 

693/2013. A Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által üzemeltetett Rádió Szarvas állandó 

megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Szarvas 105,4 MHz) 2013. 

április 15-21. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 

rendelkezések megsértése] 

 

673/2013. A televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok (2012. július-szeptember) 

 

694/2013. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2013. I. 

negyedév) 

 

E-38/2013. A SuperTV2, valamint az RTLII médiaszolgáltatások vonatkozásában felmerült 

joghatósági kérdések 

 

E-35/2013. Beszámoló a közösségi médiaszolgáltatások ellenőrzéséről (2011. szeptember 1 - 

2013. május 31.) 

 

E-36/2013. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék és a Kúria 

által, a Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

E-37/2013. A román médiahatóság válaszlevele - a Cool TV által 2013. január 25-én sugárzott 

„Showder Klub” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-128/2013. A Médiatanácsa által meghirdetett ESCHERKÁROLY2013 pályázati eljárás 

bírálóbizottsági ajánlása (24. heti)  

 

Vitézy László ismertette a bírálóbizottság ajánlását, melyet kiegészített Néder Sarolta.  

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1011/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

az ESCHERKÁROLY2013 pályázati eljárás 24. hetében beérkezett pályázat bírálóbizottsági 

ajánlásáról 

 

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 23. hetében 

1.000.000 Ft támogatásban részesített DOKUFILM Kft. (a megörökítendő/megörökített esemény 

megnevezése: Dunai árvíz 2013) MA-ESCHERKÁROLY2013-0017/2013. iktatószámú pályázata 

esetében – a pályázó értesítő levele alapján – a támogatási szerződésre vonatkozó ajánlatát 

visszavonja, és a 979/2013. (VI. 12.) számú döntés 1. pontja értelmében megítélt 1.000.000 Ft 

támogatást visszaemeli a pályázati eljáráshoz elkülönített és még ki nem osztott keretösszegbe 

és lehetővé teszi annak ismételt kiosztását. 
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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 24. hetében 

– a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített 

összeget és indoklást – az alábbi pályázatot kedvezményezetté nyilvánítja: 

az iktatószám: MA-

ESCHERKÁROLY 

2013-…/2013. 

a pályázó neve 
a megörökítendő/megörökített esemény 

megnevezése 

a megítélt támogatás 

(Ft) 

18 DOKUFILM Kft. Dunai árvíz 2013 2.000.000 

 

3. 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 24. heti 

bírálóbizottsági ajánlását elfogadja, a pályázati eljárás 24. hetét lezárja. 

A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy 

 2 munkanapon belül értesítse az érintett pályázót, 

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

nyilvánosságra a pályázati eljárás 24. heti eredményéről és a keretösszeg változásról 

szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

melléklet: a bírálóbizottság 2013. június 14-ei ajánlása az ESCHERKÁROLY2013 pályázati 

eljárásban 

 

2. MTVA-125/2013. A Médiatanácsa által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás első 

fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

Az előterjesztésben foglaltakhoz hozzászólt Vitézy László, Kollarik Tamás és Néder Sarolta. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1012/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 224/2013. (II. 13.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 

(EMBERJUDIT2013) első fordulójában a bírálóbizottság javaslatára az 543/2013. (IV. 4.) és az 

596/2013. (IV. 10.) számú döntések szerinti keretemelésre vonatkozó döntéseket módosítja, és 

9.060.000 Ft-ot átcsoportosít az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás második fordulójában 

kiosztható keretösszeghez. 

 

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 224/2013. (II. 13.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 

(EMBERJUDIT2013) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 

ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi 

pályázatokat nyilvánítja kedvezményezetté 

 

 

iktatószám: 

MA-

EMBERJUDIT 

2013-

…/2013. 

a pályázó neve/a 

filmelőállító, mint 

pénzügyi bonyolító 

neve 

a filmalkotás 

tervezett címe 

önálló/ 

sorozat 

(epizód) 

a rendező 

neve 

az első 

bemutatást 

vállaló média-

szolgáltató 

a megítélt 

támogatás (Ft) 

3 
ART VISION Stúdió 

Kft. 

Gyaloglás 

gulágföldön - A 
önálló 

Szalkai 

Zoltán 

Magyar 

Televízió Zrt. 
8 000 000 
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sarkvidék vasútja 

5 
TRIONfilm 

Productions Kft. 
Dédapáim és én önálló 

Nagy Anikó 

Mária 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
6 000 000 

6 

IKON STÚDIÓ 

Közhasznú 

Egyesület 

Jane Haining és a 

budapesti Skót 

Misszió 

önálló 
Kormos Gyula 

Krisztián 

Magyar 

Televízió Zrt. 
5 980 000 

9 FILMIRA Bt. Operatív érték önálló Varga Ágota 
Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
8 000 000 

10 TV COM Kft. 
Zene nélkül nem él 

a cigány 
önálló 

Csukás 

Sándor 

Magyar 

Televízió Zrt. 
9 000 000 

11 Mafamille Kft. 
Magyarország 

világháborúja 
önálló 

Ordódy 

György 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
9 600 000 

12 
ARC PRODUKCIÓ 

Kft. 

Csodálatos férfiak, 

lapáttal 
önálló Gerő Péter 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
6 000 000 

15 
MAXIM Production 

Kft. 

Wanted - 

Képvadászok 

sorozat 

(3) 
Sipos Szilvia 

Magyar 

Televízió Zrt. 
15 000 000 

16 
Cameofilm Studio 

Kft. 

A háború 

gyermekei 

sorozat 

(2) 

Mészáros 

Márta 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
10 000 000 

17 SANZONFILM Kft. 
Budapest Bár- A 

film 
önálló Tóth Tamás 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
8 000 000 

18 
FILMSZEM Stúdió 

Kkt. 

Vásáry80! (A zenén 

túl) 
önálló 

Sándor 

György 

Duna Televízió 

Nonprofit Zrt. 
7 000 000 

19 PARTNERSFILM Kft. Élet a Dunán 
sorozat 

(2) 

Somogyvári 

Gergő 

Magyar 

Televízió Zrt. 
10 000 000 

20 

Argo Audio-vizuális 

Egyesület (Asociatia 

Audiovizuala 

Argo)/M & M Film 

Kft. 

A Drakula dilemma önálló 

Felméri 

Cecília, 

Lakatos 

Róbert Árpád 

Magyar 

Televízió Zrt. 
8 000 000 

a megítélt támogatás összesen:  110.580.000 Ft 

 

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 224/2013. (II. 13.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 

(EMBERJUDIT2013) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 

ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat forráshiány 

miatt nem nyilvánítja kedvezményezetté: 

 

iktatószám: 

MA-

EMBERJUDIT  

2013-

…/2013. 

a pályázó neve 
a filmalkotás tervezett 

címe 

önálló/ 

sorozat 

(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást 

vállaló médiaszolgáltató 

1 K & K Film KFT. A kastélyba lépni tilos! önálló 
Konecsny 

Emőke 

Duna Televízió Nonprofit 

Zrt. 

2 
TITÁNIA-MASTER PRO 

Kft. 
Vásárosok önálló Papp Ferenc Magyar Televízió Zrt. 

4 ÉCLIPSE FILM Kft. Húzzuk a Csíkot! önálló Lévai Balázs Magyar Televízió Zrt. 

7 ERDŐ P.R. Bt. 
Aki nem félt belépni az 

erdőbe 
önálló Nahlik Nárcisz 

Duna Televízió Nonprofit 

Zrt. 

8 
Becsengetünk Produkció 

Kft. 
A cigány misszionárius önálló Kovács Lajos Magyar Televízió Zrt. 

13 
Palantírfilm Vizuális 

Antropológiai Alapítvány 
Krasznahorka vára önálló 

Surányi z. 

András 

Duna Televízió Nonprofit 

Zrt. 

14 Phoenix MIT Egyesület Kibiztosított beszéd önálló Pörös Géza 
Duna Televízió Nonprofit 

Zrt. 

 

4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 224/2013. (II. 13.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 

(EMBERJUDIT2013) első fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, a pályázati eljárás 

első fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse a pályázókat, 
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 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás első 

fordulójának eredményéről és a keretátcsoportosításról szóló közleményt, 

 a pályázati eljárás első fordulójában forráshiány miatt támogatásban nem részesített 

pályázatok esetében – az ÁPF VIII. 20.2. a.) pontjának megfelelően – a pályázati díj 

75%-ának visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen, 

 a pályázati eljárás első fordulójában az ÁPF VIII. 20.2. b.) pontjának megfelelően a 

pályázati díj túlfizetés összegének visszatérítéséről intézkedjen, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság ajánlása az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás első 

fordulójában 

 

3. MTVA-126/2013. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2012 pályázati eljárás 

kedvezményezettjeinek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által el nem 

fogadható beszámolói (az EXTRÉM BUSINESS Kft. és a Tiszavasvári Média Egyesület 

szerződésszegései és kérelmei) 

 

Néder Sarolta ismertette az előterjesztésben foglaltakat, és elmondta, hogy az Alap a döntési 

javaslatok A) változatának elfogadását indítványozza. 

 

Vass Ágnes feltette szavazásra a döntési javaslatok A) változatát, melyet a Médiatanács 

egyhangú szavazási aránnyal elfogadott és az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1013/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

a Médiatanács által meghirdetett REZSI2012 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

EXTRÉM BUSINESS Kft. szerződésszegéséről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa úgy dönt, hogy az EXTRÉM BUSINESS Kft. 

MA-REZSI2012-R-21/2012. iktatószámon nyilvántartásba vett pályázata esetében 

- a kedvezményezett által benyújtott beszámolót elfogadja, 

- a kedvezményezett indoklásának és kérelmének elfogadásával a teljes elszámolható 

összköltséget 5.825.866 Ft-ban állapítja meg, 

- a visszafizetési kötelezettség teljesítését tudomásul veszi, és a túlfizetésként jelentkező 

2.501 Ft visszautalásáról rendelkezik, 

- a támogatási szerződés IV.2. pontjának megszegése miatt szankciót nem állapít meg. 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

vezérigazgató-helyettesét, hogy döntéséről a kedvezményezettet 8 munkanapon belül 

tájékoztassa és az utalásról 8 munkanapon belül intézkedjen. 

 

A Médiatanács 1014/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

a Médiatanács által meghirdetett REZSI2012 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

Tiszavasvári Média Egyesület szerződésszegéséről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa úgy dönt, hogy a Tiszavasvári Média 

Egyesület MA-REZSI2012-R-14/2012. iktatószámon nyilvántartásba vett pályázata esetében 

- a kedvezményezett által benyújtott beszámolót elfogadja, 

- a támogatási szerződés IV.2. pontjának megszegése miatt szankciót nem állapít meg, 

- a kedvezményezett indoklásának és kérelmének elfogadásával a teljes elszámolható 

összköltséget 4.786.978 Ft-ban, az elszámolható támogatás összegét pedig 3.207.275 

Ft-ban állapítja meg, 

- hozzájárul, hogy a tényleges összköltség csökkenéséből adódó elszámolási 

különbözetet, azaz 233.725 Ft-ot a kedvezményezett 12 részletben teljesítse. A 

követelés első részletét, vagyis 19.500 Ft-ot a jelen határozatról szóló értesítés 

kézhezvételét követő 8. napig, további 10 részletét (részletenként 19.500 Ft-ot), 
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valamint az utolsó részletet (19.225 Ft-ot) minden hónap 10. napjáig folyamatosan, 

megszakítás nélkül a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlájára 

átutalással teljesítse. Amennyiben a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségének 

határidőkben nem tesz eleget, a tartozás kamatokkal növelten, egyösszegben válik 

esedékessé. 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

vezérigazgató-helyettesét, hogy döntéséről a kedvezményezettet 8 munkanapon belül 

tájékoztassa. A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy amennyiben a Tiszavasvári Média Egyesület az 

esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a tartozás kamatokkal növelten, 

egyösszegben esedékessé válik, és ebben az esetben intézkedjék az igényérvényesítési eljárás 

elindításáról. 

 

4. MTVA-127/2013. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2011 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított támogatási szerződésének megszüntetéséről (a KECEL VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA – VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ támogatási szerződésének 

megszüntetéséről és a támogatás felhasználásáról) 

 

Néder Sarolta ismertette az előterjesztésben foglaltakat, és elmondta, hogy az Alap a döntési 

javaslat A) változatának elfogadását indítványozza. 

 

Vass Ágnes feltette szavazásra a döntési javaslat A) változatát, melyet a Médiatanács egyhangú 

szavazási aránnyal elfogadott és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1015/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

a Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2011 pályázati eljárásban kedvezményezetté 

nyilvánított KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ) 

támogatási szerződésének megszüntetéséről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa úgy dönt, hogy a KECEL VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA (VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ) MA-KMUSZ2011-1/2011. 

iktatószámon nyilvántartásba vett pályázata esetében hozzájárul a támogatási szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

vezérigazgató-helyettesét, hogy döntéséről a kedvezményezettet 8 munkanapon belül 

tájékoztassa. 

 

5. 696/2013. A Doctor Dream Fish Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Debrecen 106,0 MHz tekintetében  

 

Boncz Ditta hozzászólt az előterjesztésben foglaltakhoz. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1016/2013 (VI. 19.) számú döntése 

 

a Doctor Dream Fish 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 Doctor Dream Fish Kft-vel a Debrecen 106,0 MHz helyi 

médiaszolgáltatási jogosultság 2013. június 24. és 2013. július 23. közötti időszakban történő 

hasznosítására az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint. 
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6. 697/2013. A Rádió Média Távközlés Kft-nek a Médiatanács 793/2013. (V. 8.) számú 

határozatával kapcsolatban benyújtott kérelme  

 

Boncz Ditta elmondta, hogy a Rádió Média Távközlés Kft. időközben megtámadta a határozatot a 

bíróságon, egyúttal kérte a határozat végrehajtásának felfüggesztését is.  

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 1017/2013.(VI.19.) számú döntése 

 

a Rádió Média Távközlés Kft-nek a Törökbálint 97,6 MHz + Százhalombatta 88,4 MHz + Zsámbék 

88,4 MHz jogosultsággal kapcsolatban benyújtott kérelme  

 

A Médiatanács a Rádió Média Távközlés Kft-nek a Törökbálint 97,6 MHz + Százhalombatta 88,4 

MHz + Zsámbék 88,4 MHz jogosultsággal kapcsolatban benyújtott kérelmére tekintettel az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a Rádió Média Távközlés Kft-t, hogy a 

793/2013.(V.8.) számú. határozat felfüggesztésére irányuló kérelmének nem ad helyt, tekintettel 

arra, hogy a hatósági szerződés azonnali hatályú felmondásáról szóló határozat 

„felfüggesztésére” nincs hatásköre.  

 

7. 699/2013. A Zselici Forrás Kft. (Kaposvár 91,2 MHz, Rádió Most Kaposvár) helyi rádiós 

médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt  

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1018/2013 (VI. 19.) számú döntése 

 

a Zselici Forrás Kft. (Kaposvár 91,2 MHz, Rádió Most Kaposvár) helyi rádiós médiaszolgáltató 

kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt  

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő egységes szerkezetű hatósági 

szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Zselici Forrás Kft. a Kaposvár 91,2 

MHz médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában a médiaszolgáltatást 2013. június 19. napja 

helyett legkésőbb 2013. augusztus 31. napján kezdhesse meg. 

 

8. 700/2013. A Szigetvár 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás 

tervezete  

 

Boncz Ditta ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1019/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

a Szigetvár 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének elfogadása 

tárgyában  

 

A Médiatanács elfogadja a Szigetvár 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség Hivatal 

által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint.  
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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 

Szigetvár 98,9 1000 62 15.000 5-8   V D 

 

90°-

110°/3,5-6; 

120°-

240°/6,2; 

250°-

270°/3,5-6 

A becsült számított 

ellátottság a 

nemzetközileg 

koordinált adótelephely 

(17°48’30”; 

46°02’57”) és 

sugárzási paraméterek 

alapján került 

meghatározásra. A 

Médiaszolgáltató a 

megadottól eltérő 

telephelyen 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 1020/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

a Szigetvár 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

tárgyában  

 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Szigetvár 98,9 MHz helyi rádiós 

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

Médiatanács honlapján közzéteszi. 

 

9. 680/2013. A Médiatanács által a Dunaföldvár 104,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2013. április 2-án közzétett pályázati felhívásra 2013. május 7-én 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1021/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

a Dunaföldvár 104,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására pályázati 

ajánlatot benyújtó Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázati nyilvántartásba vétele  

 

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

pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2013. április 2-án 
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közzétett, a Dunaföldvár 104,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében kiírt 

Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázót. 

 

10. 681/2013. A Médiatanács által a Kalocsa 94,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2013. április 2-án közzétett pályázati felhívásra 2013. május 7-én 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1022/2013 (VI. 19.) számú döntése 

 

a Kalocsa 94,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására pályázati ajánlatot 

benyújtó Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázati nyilvántartásba vétele  

 

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

pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2013. április 2-án 

közzétett, a Kalocsa 94,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében kiírt 

Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázót. 

 

11. 682/2013. A Médiatanács által a Kaposvár 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2013. május 10-én közzétett pályázati felhívásra 2013. június 11-én 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1023/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

a Médiatanács által a Kaposvár 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. május 10-én közzétett pályázati felhívásra 2013. június 11-én a Lánchíd 

Rádió Kft. által benyújtott pályázati ajánlat alaki vizsgálata tárgyában 

 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben a Pályázati Felhívás 1.9.9.1. pontja 

alapján hiánypótlásra hívja fel a Lánchíd Rádió Kft. pályázót a Kaposvár 97,5 MHz 

médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott ajánlata vonatkozásában a Pályázati Felhívás 2.5.9.23. 

pontja szerinti nyilatkozat tekintetében. 

 

A Médiatanács 1024/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

a Médiatanács által a Kaposvár 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. május 10-én közzétett pályázati felhívásra 2013. június 11-én a Mária 

Rádió Frekvencia Kft. által benyújtott pályázati ajánlat alaki vizsgálata tárgyában  

 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben a Pályázati Felhívás 1.9.9.1. pontja 

alapján hiánypótlásra hívja fel a Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázót a Kaposvár 97,5 MHz helyi 

médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott ajánlata vonatkozásában a Pályázati Felhívás 2.5.10.1. 

c) pontjának maradéktalanul megfelelő banki igazolás tekintetében. 

 

A Médiatanács 1025/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

a Médiatanács által a Kaposvár 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. május 10-én közzétett pályázati felhívásra 2013. június 11-én a Kapos 

Rádió Kft. által benyújtott pályázati ajánlat alaki vizsgálata tárgyában  

 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben a Pályázati Felhívás 1.9.9.1. pontja 

alapján hiánypótlásra hívja fel a Kapos Rádió Kft. pályázót a Kaposvár 97,5 MHz 
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médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott ajánlata vonatkozásában a pályázóban közvetlen 

tulajdoni részesedéssel rendelkező Kapos TV és Rádió Közhasznú Nonprofit Kft-re, illetve a 

pályázóban közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkező Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt-re 

vonatkozó azon dokumentumok (létesítő okirat, cégkivonat) tekintetében, amelyek alapján a 

pályázó közvetett és közvetlen tulajdoni háttere annak valamennyi tulajdonosáig (természetes 

személyig, vagy további tulajdonossal nem rendelkező vállalkozás esetén az utolsó tulajdonos 

személyéig lebontva) megállapítható, levezethető. 

 

12. 683/2013. A Kiskőrös 97,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2013. május 10-én közzétett pályázati felhívásra 2013. június 11-én beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 1026/2013.(VI.19.) számú döntése 

 

a Kiskőrös 97,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2013. május 10-

én közzétett pályázati felhívásra 2013. június 11-én a KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. pályázó által 

benyújtott pályázati ajánlat alaki vizsgálata  

 

A Médiatanács a Kiskőrös 97,0 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására alakilag 

érvényes pályázati ajánlatot benyújtó KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. pályázót az Mttv. 58. § (1) 

bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. pontja szerint pályázati nyilvántartásba veszi. 

 

13. 684/2013. A Médiatanács által a Sárbogárd 96,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2013. április 2-án közzétett pályázati felhívásra 2013. május 7-én 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1027/2013 (VI. 19.) számú döntése 

 

a Sárbogárd 96,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására pályázati 

ajánlatot benyújtó Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázati nyilvántartásba vétele  

 

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

pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2013. április 2-án 

közzétett, a Sárbogárd 96,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében kiírt 

Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázót. 

 

14. 685/2013. A Médiatanács által a Kistelek 107,0 helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. március 29-én közzétett pályázati felhívásra 2013. május 3-án beérkezett 

pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1028/2013 (VI. 19.) számú döntése 

 

a Médiatanács által a Kistelek 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2013. március 29-én közzétett pályázati felhívásra 2013. május 3-án beérkezett 

pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata  

(Kisbíró Kft.) 

 

A Médiatanács a Kistelek 107,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására a honlapján 

és hirdetményi úton 2013. március 29-én közzétett pályázati felhívásra a Kisbíró Kft. által 

benyújtott pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata keretében az Mttv. 59. § (2) bekezdése szerint 
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indokolással ellátott felvilágosítást kér a pályázótól a műsorterv tekintetében a zenei művek 

minimális arányára vonatkozóan a Pályázati Felhívás 2.4.8.3. pontjában foglaltak tükrében. 

 

15. 686/2013. A Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2013. április 26-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás megszüntetése 

 

Boncz Ditta hozzászólt az előterjesztésben foglaltakhoz. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1029/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

a Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2013. április 26-án 

megindított pályázati eljárás megszüntetése  

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzésben a honlapján és hirdetményi úton 

2013. április 26-án közzétett pályázati felhívással a Barcs 102,7 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 3553/2013. iktatószámon megindított pályázati 

eljárást megszünteti tekintettel arra, hogy a beadási határnapon, 2013. május 28-án a 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására pályázati ajánlatot nem nyújtottak be. 

A Médiatanács az eljárást megszüntető végzését honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.  

 

16. 676/2013. Az Alisca Rádió Kft. (Szekszárd 91,1 MHz - 91,1 Rádió 1, Baja 94,3 MHz - 94,3 

Rádió 1, Dunaföldvár 106,5 MHz - 106,5 Rádió 1, Paks 107,5 MHz - 107,5 Rádió 1) hatósági 

szerződéseinek módosítása az Interax Kft. Békéscsaba 88,9 MHz médiaszolgáltatásával való 

hálózatba kapcsolódás megszűnésére tekintettel 

 

Boncz Ditta ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1030/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 MHz– 91,1 Rádió 1) hatósági szerződésének módosítása 

az Interax Kft.  Békéscsaba 88,9 médiaszolgáltatásával való hálózatba kapcsolódás 

megszűnésére tekintettel  

 

A Médiatanács az Alisca Network Kft. Szekszárd 91,1 MHz médiaszolgáltatásának az Interax Kft. 

Békéscsaba 88,9 MHz médiaszolgáltatásával való hálózatba kapcsolódása megszüntetése okán - 

az előterjesztés melléklete szerint – a médiaszolgáltató kérelmére módosítja az alapvető 

jellegzetességek tekintetében az Alisca Network Kft. Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében fennálló hatósági szerződését. 

 

A Médiatanács 1031/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

az Alisca Network Kft. (Baja 94,3 MHz– 94,3 Rádió 1) hatósági szerződésének módosítása az 

Interax Kft.  Békéscsaba 88,9 médiaszolgáltatásával való hálózatba kapcsolódás 

megszűnésére tekintettel  

 

A Médiatanács az Alisca Network Kft. Baja 94,3 MHz médiaszolgáltatásának az Interax Kft. 

Békéscsaba 88,9 MHz médiaszolgáltatásával való hálózatba kapcsolódása megszüntetése okán - 

az előterjesztés melléklete szerint - a médiaszolgáltató kérelmére az alapvető jellegzetességek 

tekintetében módosítja az Alisca Network Kft. Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultság tekintetében fennálló hatósági szerződését. 
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A Médiatanács 1032/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

az Alisca Network Kft. (Dunaföldvár 106,5 MHz – 106,5 Rádió 1) hatósági szerződésének 

módosítása az Interax Kft.  Békéscsaba 88,9 médiaszolgáltatásával való hálózatba kapcsolódás 

megszűnésére tekintettel  

 

A Médiatanács az Alisca Network Kft. Dunaföldvár 106,5 MHz médiaszolgáltatásának az Interax 

Kft. Békéscsaba 88,9 MHz médiaszolgáltatásával való hálózatba kapcsolódása megszüntetése 

okán - az előterjesztés melléklete szerint - a médiaszolgáltató kérelmére az alapvető 

jellegzetességek tekintetében módosítja az Alisca Network Kft. Dunaföldvár 106,5 MHz helyi 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében fennálló hatósági szerződését. 

 

A Médiatanács 1033/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

az Alisca Network Kft. (Paks 107,5 MHz – 107,5 Rádió 1) hatósági szerződésének módosítása az 

Interax Kft.  Békéscsaba 88,9 médiaszolgáltatásával való hálózatba kapcsolódás megszűnésére 

tekintettel  

 

A Médiatanács az Alisca Network Kft. Paks 107,5 MHz médiaszolgáltatásának az Interax Kft. 

Békéscsaba 88,9 MHz médiaszolgáltatásával való hálózatba kapcsolódása megszüntetése okán - 

az előterjesztés melléklete szerint - a médiaszolgáltató kérelmére az alapvető jellegzetességek 

tekintetében módosítja az Alisca Network Kft. Paks 107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultság tekintetében fennálló hatósági szerződését. 

 

17. 677/2013. Az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt-veI szemben, a Médiatanács 12030-1/2013. számú 

végzésével az Mttv. 20. §-a szerinti kvóta kötelezettségek teljesítése tárgyában megindult 

hatósági eljárás lezárása 

 

Boncz Ditta ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1034/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének vizsgálata 

(ECHO HUNGÁRIA TV Zrt.)  

 

A Médiatanács az Mttv. 20. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek éves vizsgálata során 

megállapítja, hogy az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. a 2012. évben az „ECHO TV” állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 

tőle független műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől öt évnél nem 

régebben készült műként beszerzett európai művek arányára vonatkozó kvótakötelezettséget, 

ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza a 

médiaszolgáltatóvaI szemben. 

 

18. 678/2013. A Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület (Veresegyház 107,3 MHz - 

Tavirózsa Rádió) kisközösségi rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszűnésére 

irányuló kérelme 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 1035/2013.(VI.19.) számú döntése 

 

a Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület (Veresegyház 107,3 MHz –Tavirózsa Rádió) 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszűnésére irányuló kérelme  
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint a 

döntéshozatal napjával hozzájárul a Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület 

(Veresegyház 107,3 MHz –Tavirózsa Rádió) helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltató hatósági 

szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

 

A Médiatanács tudomásul veszi, hogy a Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület a 

Tavirózsa Rádió állandó megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatását 2013. május 15. 

napjával megszüntette. 

 

19. 679/2013. A Csaba Rádió Kft. (Békéscsaba 104,0 MHz - Csaba Rádió) kérelme 

bankgaranciáról óvadékra áttérés iránt 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1036/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

a Csaba Rádió Kft. (Békéscsaba 104,0 MHz – Csaba Rádió) kérelme bankgaranciáról óvadékra 

áttérés iránt  

 

A Médiatanács a Csaba Rádió Kft. (Békéscsaba 104,0 MHz – Csaba Rádió) médiaszolgáltató 

kérelmére a változással egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztéshez mellékelt hatósági 

szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a médiaszolgáltató szerződést 

biztosító mellékkötelezettségként bankgarancia helyett óvadékot nyújtson. 

 

20. 687/2013. A Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz - Rádió 1 Nyíregyháza, Zalaegerszeg 

95,1 - 95,1 Rádió 1) kérelme a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének módosítása iránt 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1037/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz – Rádió 1 Nyíregyháza) kérelme a médiaszolgáltatás 

állandó megnevezésének módosítása iránt  

 

A Médiatanács - az Mttv. 182. § j) pontjában biztosított feladat- és hatáskörében eljárva - 

Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) kérelmének megfelelően 2013. május 23. napjával 

hozzájárul a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének „Rádió 1 Nyíregyházáról”-ről „Rádió 

pont 1 Nyíregyházá”-ra történő módosításához a változással egységes szerkezetbe foglalt 

mellékelt hatósági szerződés elfogadásával. 

 

A Médiatanács 1038/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

a Zenebolygó Kft .(Zalaegerszeg  95,1 MHz – 95,1 Rádió 1) kérelme a médiaszolgáltatás állandó 

megnevezésének módosítása iránt  

 

A Médiatanács - az Mttv. 182. § j) pontjában biztosított feladat- és hatáskörében eljárva - 

Zenebolygó Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz) kérelmének megfelelően 2013. május 30. napjával 

hozzájárul a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének „95,1 Rádió 1”-ről „95,1 Rádió pont 1”-

re történő módosításához a változással egységes szerkezetbe foglalt mellékelt hatósági 

szerződés elfogadásával. 

 

21. 688/2013. A Médiatanácsnak a Sanoma Digital Media Zrt. médiaszolgáltatás 4-es csatorna 

és a STORY 5 médiaszolgáltatásai műsorkvóta teljesítés alóli mentesítése 

 

Boncz Ditta ismertette az előterjesztést és annak előzményeit. 
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A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1039/2013.(VI.19.) számú döntése 

 

a Sanoma Digital Media Zrt. kérelme a 4-es csatorna médiaszolgáltatás tekintetében az Mttv. 20. 

§ (1) bekezdés a9 és b) pontja szerinti műsorkvóta teljesítés alóli mentesítése iránt  
 

A Médiatanács a Sanoma Digital Media Zrt. médiaszolgáltató kérelme szerint, és az általa 

felhozott indokok alapján az Mttv. 22. § (2) bekezdésének megfelelően a jelen előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval, a médiaszolgáltató 

„4-es csatorna” állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2013-2014-2015. évekre 

vonatkozó mentesítése tekintetében, az Mttv. 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja műsorkvóták 

fokozatos elérésének rendezésére. 

A hatósági szerződés időtartama alatt a médiaszolgáltató az Mttv. 22. § (3) bekezdése alapján a 

független öt évnél nem régebbi európai és magyar művekre vonatkozóan megállapított 

kötelezettségét öt évnél régebben készült művekkel teljesítheti. 

 

A Médiatanács 1040/2013.(VI.19.) számú döntése 

 

a Sanoma Digital Media Zrt. kérelme a STORY 5 médiaszolgáltatás tekintetében az Mttv. 20. § 

(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti műsorkvóta teljesítés alóli mentesítése iránt 
 

A Médiatanács a Sanoma Digital Media Zrt. médiaszolgáltató kérelme szerint, és az általa 

felhozott indokok alapján az Mttv. 22. § (2) bekezdésének megfelelően a jelen előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval, a médiaszolgáltató 

„STORY 5” állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2013-2014-2015. évekre vonatkozó 

mentesítése tekintetében, az Mttv. 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja műsorkvóták fokozatos 

elérésének rendezésére. 

A hatósági szerződés időtartama alatt a médiaszolgáltató az Mttv. 22. § (3) bekezdése alapján a 

független öt évnél nem régebbi európai és magyar művekre vonatkozóan megállapított 

kötelezettségét öt évnél régebben készült művekkel teljesítheti. 

 

22. 689/2013. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása az MTM-SBS Televízió Zrt-vel szemben a 

jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 

lefolytatása érdekében 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1041/2013 (VI. 19.) számú döntése 

 

hatósági ellenőrzési eljárás indítása az MTM-SBS Televízió Zrt-vel szemben a jelentős befolyásoló 

erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében  

 

A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít az MTM-

SBS Televízió Zrt-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a releváns piaci tények és 

körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a médiaszolgáltatót az 

előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 

 

23. 690/2013. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt-vel szemben a 

jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 

lefolytatása érdekében 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1042/2013 (VI. 19.) számú döntése 
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hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása 

érdekében  

 

A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít a Magyar 

RTL Televízió Zrt-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a releváns piaci tények és 

körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a médiaszolgáltatót az 

előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 

 

24. 691/2013. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása az ADVENIO Zrt-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása 

érdekében 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1043/2013 (VI. 19.) számú döntése 

 

hatósági ellenőrzési eljárás indítása az ADVENIO Zrt-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 

rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében  

 

A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít az 

ADVENIO Zrt-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a releváns piaci tények és 

körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a médiaszolgáltatót az 

előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 

 

25. 695/2013. A TV2 (MTM-SBS Televízió Zrt.) „Kalandjárat” című műsorszámának vizsgálata 

(2013. február 17.) - az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése  

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1044/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

a TV2 (MTM-SBS Televízió Zrt.) „Kalandjárat” című műsorszámának vizsgálata  

(2013. február 17.) – az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése  

 

I. A Médiatanács megállapítja, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató a TV2 csatornán 

2013. február 17-én sugárzott „Kalandjárat” című műsorszámmal megsértette az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (2) bekezdése és a (3) bekezdés ba) 

pontja alapján 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint bírság megfizetésére kötelezi a 

Médiaszolgáltatót. 

 

II. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt. TV2 adóján 2013. február 

17-én sugárzott „Kalandjárat” című műsorszámmal nem sértette meg az Mttv. 31. § bekezdés b) 

és c) pontjaiban foglalt rendelkezéseket. 

 

26. 698/2013. Az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának megsértése 

az MTM-SBS Televízió Zrt. által 2013. január 13-án 20 óra 02 perces kezdettel sugárzott „Indiana 

Jones és a végzet temploma” című műsorszám kapcsán [előzmény: 316/2013. számú 

előterjesztés]  

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez hozzászólt Koltay András, Kollarik Tamás, Auer 

János, Vass Ágnes és Aranyosné Börcs Janka. 
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Vass Ágnes javaslatára a Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal a következő heti ülésre 

napolta az előterjesztést. 

 

27. 672/2013. A helyi médiaszolgáltatók 2013. áprilisi médiaszolgáltatásának hatósági 

ellenőrzése 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1045/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

A helyi médiaszolgáltatók 2013. áprilisi médiaszolgáltatásának hatósági ellenőrzése  

(Keszthelyi Televízió)  

 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít 

a Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 2013. április 24-én az Egy falat 

kenyér és egy csipetnyi szó című műsorszámban történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

 

28. 674/2013. Megismételt eljárás lefolytatása az Echo Hungária TV Zrt.-vel szemben [a 

633/2010. (lV. 7.) számú ORTT határozat bírósági felülvizsgálata során hozott, a Fővárosi 

Törvényszék 3.K.649.883/2013/5. sz. ítélete] 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1046/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

megismételt eljárás lefolytatása az Echo Hungária TV Zrt.-vel szemben [a 633/2010. (IV. 7.) 

számú ORTT határozat bírósági felülvizsgálata során hozott, a Fővárosi Törvényszék 

3.K.649.883/2013/5. sz. ítélete]  

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával értesíti az Echo 

Hungária TV Zrt. médiaszolgáltatót a megismételt hatósági eljárás megindításáról az Echo TV 

médiaszolgáltatásán 2010. január 4-én 21 óra 30 perctől sugárzott „Világ-panoráma” című 

műsorszámmal kapcsolatban, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 3. § (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában. 

 

29. 675/2013. A MEDIA UNIVERSALIS Alapítvány által üzemeltetett Első Pesti Egyetemi Rádió 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás (vételkörzet: Budapest V. és VIII. kerület) 

2013. március 4-10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 

66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1047/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

a MEDIA UNIVERSALIS Alapítvány által üzemeltetett Első Pesti Egyetemi Rádió állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás (vételkörzet: Budapest V. és VIII. kerület) 2013. 

március 4–10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 66. § 

(4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]  

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a MEDIA UNIVERSALIS Alapítvány az általa üzemeltetett Első 

Pesti Egyetemi Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2013. március 4–10. 

közötti működése során megsértette az Mttv. 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt 
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rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy 

haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni 

jogsértésektől. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a 2013. március 4–

10. közötti működése során nem sértette meg az Első Pesti Egyetemi Rádió állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatást közösségi médiaszolgáltatásként elismerő, 1448/2012. (VII. 

25.) számú médiatanácsi határozat a Határozat o) pontjában, a napi műsoridőre vonatkozó 

követelményt.  

 

30. 692/2013. B. A. a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme az RTL Klub (Magyar RTL Televízió Zrt.) által 2013. április 29-én 18 

óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című műsorszámmal kapcsolatban 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1048/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának kiegyensúlyozottsági 

kérelme az RTL Klub (Magyar RTL Televízió Zrt.) által 2013. április 29-én 18 óra 30 perctől 

sugárzott „Híradó” című műsorszámmal kapcsolatban  

 

A Médiatanács érdemben elutasítja B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya 

munkatársának kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. 

RTL Klub csatornája által 2013. április 29-án 18 óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című 

műsorszám kapcsán nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 

szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás 

követelményét.  

 

31. 693/2013. A Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által üzemeltetett Rádió Szarvas 

állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Szarvas 105,4 

MHz) 2013. április 15-21. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) 

pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1049/2013. (VI. 19.) számú döntése 

 

a Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által üzemeltetett Rádió Szarvas állandó 

megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Szarvas 105,4 MHz) 2013. 

április 15-21. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 

rendelkezések megsértése] 

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel szemben az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 

rendelkezések Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió Szarvas állandó megnevezésű adó 

2013. április 15-21. közötti adáshéten történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

 

32. 673/2013. A televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok (2012. július-

szeptember) 

 

Jó Balázs összefoglalta a vizsgálat tapasztalatait. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1050/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

a televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok (2012. július-szeptember)  

 

A Médiatanács elfogadja A televíziókban és a rádiókban közzétett új reklámszpotok (2012. július-

szeptember) c. anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

 

33. 694/2013. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2013. I. 

negyedév) 

 

Jó Balázs összefoglalta az elemzés eredményét. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1051/2013. (VI.19.) számú döntése 

 

termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2013. I. negyedév)  

 

A Médiatanács elfogadja a Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 

(2013. I. negyedév) c. tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

 

34. E-38/2013. A SuperTV2, valamint az RTLII médiaszolgáltatások vonatkozásában felmerült 

joghatósági kérdések 

 

Pap Szilvia ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

 

35. E-35/2013. Beszámoló a közösségi médiaszolgáltatások ellenőrzéséről (2011. szeptember 1 

- 2013. május 31.) 

 

Jó Balázs ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

 

36. E-36/2013. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék és a 

Kúria által, a Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

37. E-37/2013. A román médiahatóság válaszlevele - a Cool TV által 2013. január 25-én 

sugárzott „Showder Klub” című műsorszámmal kapcsolatban 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 9 perckor 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  

                                           dr. Nagy Dóra 

 

 

 

Hitelesítette:  

  dr. Kollarik Tamás 

  a Médiatanács tagja 

 

 

 



21 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

  dr. Vass Ágnes  

  a Médiatanács tagja, az ülést levezető soros elnök  

 


