
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. december 9-én (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-20. pontoknál/ 

dr. Koltay András Médiatanács tag/1-20. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-20. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-20. pontoknál/ 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-20. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-20. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /15-20. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-20. pontoknál/ 

Takách Zsuzsanna kommunikációs igazgató /1-20. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna jogi munkatárs /1-20. pontoknál/ 

dr. Nagy Dóra, a jegyzőkönyv vezetője /1-20. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről: 

 

dr. Szabó László Zsolt vezérigazgató /1. pontnál/ 

dr. Kocsis Noémi mb. mecenatúra igazgató /1-7. pontoknál/ 
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Az ülést Karas Monika 14 óra 5 perckor megnyitotta, megállapította a Médiatanács 

határozatképességét, és bejelentette, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kollarik Tamás. 

Karas Monika a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő előterjesztések napirendre 

vételét együtt tette fel szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú 

igen szavazata mellett 1168/2014. (XII. 9.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat 

vette napirendre: 

 

MTVA-278/2014. A Médiatanács előzetes jóváhagyás iránti kérelem a Médiaszolgáltatás-támogató 

és Vagyonkezelő Alap számára az Eutelsattal műsorterjesztésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindítása tárgyában 

 

MTVA-273/2014. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2014 pályázati eljárás harmadik 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított pályázatok szerződéskötési határidejének 

meghosszabbítása 

 

MTVA-274/2014. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2013 pályázati eljárás lezárása 

 

MTVA-275/2014. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított ANGELUS BT. kérelme 

 

MTVA-276/2014. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Omega-Kreatív Bt. kérelme 

 

MTVA-277/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított DOKUMENT-ART Kft. szerződésszegése 

 

MTVA-279/2014. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított MEGA FILM Kft. kérelme 

 

591/2014. A Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 

 

592/2014. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

593/2014. A Szekszárd 102,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 

 

580/2014. A médiaszolgáltatók kérelmeinek kezelése a 2014-2015. évi téli ünnepi műsorrendre 

tekintettel 

 

581/2014. A KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. (Ozone FM Kunság Rádió – Kiskőrös 97,0 MHz) állandó 

megnevezésének módosítására irányuló kérelme 

 

582/2014. A Piliscsabáért Egyesület Piliscsaba 107,4 MHz (Zöld Hullám Rádió) médiaszolgáltatási 

jogosultságának az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti megújítására vonatkozó kérelme 

 

583/2014. A Donka-F Kft. (Csongrád 49. cs., Csongrád TV) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére a Csongrád 49. csatorna médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában az 

Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

584/2014. A TRIÓ-MÉDIA-KISKUNFÉLEGYHÁZA Médiaszolgáltató Kft. (Kiskunfélegyháza 35. cs., Trió 

TV) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 35. csatorna 

vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 
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585/2014. A Váci Városimázs Nonprofit Kft. (Elektro-Szignál Televízió, Vác 22. + Fót 48. cs.) 

kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Vác 22. + Fót 48. cs. 

médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

586/2014. A Zalaegerszegi Televízió Kft. (Zalaegerszeg 41. cs., Zalaegerszegi Televízió) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Zalaegerszeg 41. csatorna vonatkozásában 

az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

587/2014. A Gyula TV Kft. (Gyula 34. cs., Gyula Televízió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére a Gyula 34. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése 

alapján 

 

588/2014. A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén Televízió) kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Sátoraljaújhely 55. csatorna médiaszolgáltatási 

jogosultság vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

590/2014. A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (Makó 49. cs., Makói Városi TV) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Makó 49. csatorna vonatkozásában az 

Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

589/2014. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. október 31-én 18 órai kezdettel sugárzott "Tények" című műsorszám 

"Visszavonják az internetadót" elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

 

578/2014. B. Zs. bejelentése a Rádió Juventus Zrt. által üzemeltetett Juventus Rádió 2014. 

szeptember 15-én és 16-án sugárzott reggeli műsorában elhangzottak miatt 

 

579/2014. A SÁGHY-SAT Kft. által üzemeltetett Városi Televízió Bóly állandó megnevezésű helyi 

közösségi médiaszolgáltatás (vételkörzet: Babarc, Bóly, Majs, Máriakéménd, Nagynyárád, Pócsa, 

Sátorhely, Szajk, Szederkény, Töttös, Felsőszentiván, Olasz, Hásságy, Versend, Márok, 

Magyarsarlós, Berkesd, Szellő, Erzsébet, Újpetre, Kátoly, Pécsdevecser, Bár, Dunaszekcső, 

Kiskassa, Belvárdgyula, Kisbudmér, Nagybudmér, Liptód, Erdősmárok, Kisnyárád, Birján, Lippó, 

Kislippó, Ivándárda, Sárok, Bezedek, Kölked, Monyoród) 2014. szeptember 4-e és 10-e közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 907/2011. (VII. 6.) számú 

médiatanácsi határozat s) és t) pontjaiban foglaltak megsértése] 

 

B-11/2014. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. október) 

 

E-71/2014. A Médiatudományi Intézet 2014-ben végzett tevékenységéről, különös tekintettel a II. 

félévre 

 

E-72/2014. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék által, a 

Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-278/2014. A Médiatanács előzetes jóváhagyás iránti kérelem a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap számára az Eutelsattal műsorterjesztésre vonatkozó közbeszerzési 

eljárás megindítása tárgyában 

 

Szabó László Zsolt ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1169/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára műsorterjesztésre vonatkozó 

szerződés megkötés tárgyában 

 

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

Vagyonkezelő Alap kezelési és gazdálkodási szabályzata 14. § a) pontja szerint engedélyezi az MTVA 

számára, hogy a közszolgálati audiovizuális médiaszolgáltatások műholdas SD rendszerű 

műsorterjesztési szolgáltatására irányuló, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

megindítása érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket. 

 

 

2. MTVA-273/2014. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2014 pályázati eljárás harmadik 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított pályázatok szerződéskötési határidejének 

meghosszabbítása 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1170/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a TVALLANDO2014 pályázati eljárás harmadik fordulójában kedvezményezetté nyilvánított 

pályázatok szerződéskötési határidejének meghosszabbításáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 66/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének 

támogatására (TVALLANDO2014) meghirdetett pályázati eljárás harmadik fordulójában a 

támogatási szerződés megkötésének határidejét – tekintettel az év végi ünnepekre – 2015. január 

16-áig meghosszabbítja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap megbízott mecenatúra 

igazgatóját, hogy 3 munkanapon belül a fenti döntéséről szóló közleményt tegye közzé az MTVA 

Mecenatúra honlapján.  

 

 

3. MTVA-274/2014. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2013 pályázati eljárás 

lezárása 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1171/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

az ESCHERKÁROLY2013 pályázati eljárás lezárásáról 
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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 eljárást lezárja. 

A Médiatanács felkéri az Alap megbízott mecenatúra igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a 

megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés 

közleményét. 

 

 

4. MTVA-275/2014. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ANGELUS BT. kérelme 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta az A) jelű döntési javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

A Médiatanács 1172/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ANGELUS Bt. 

kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 223/2013. (II. 13.) számú döntésével az 

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2013) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ANGELUS Bt. „Áldom a Teremtőt” című, MA-

KOLLÁNYIÁGOSTON2013-28/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2015. 

március 31-ére, a beszámolási határidő 2015. május 15-ére, a bemutatási határidő 2015. 

szeptember 30-ára történő módosításához, valamint felhívja a kedvezményezett figyelmét a 

Pályázati Tükör elnevezésű honlap adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap megbízott mecenatúra 

igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés 

keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 

munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót. 

 

 

5. MTVA-276/2014. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Omega-Kreatív Bt. kérelme 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd válaszolt Karas Monika kérdésére. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta az A) jelű döntési javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1173/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Omega-Kreatív Bt. 

kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 223/2013. (II. 13.) számú döntésével az 

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2013) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Omega-Kreatív Bt. „A Nobel-díjas hadifogoly” 

című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2013-18/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2014. 

november 30-ára, a beszámolási határidő 2015. január 15-ére, a bemutatási határidő 2015. május 

30-ára történő módosításához. 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap megbízott mecenatúra 

igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés 
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keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 

munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót. 

 

 

6. MTVA-277/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított DOKUMENT-ART Kft. szerződésszegése 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta az A) jelű döntési javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

A Médiatanács 1174/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

az EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban pályázó DOKUMENT-ART Kft. szerződésszegéséről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 826/2012. (V. 9.) számú határozatával a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2012) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUMENT-ART Kft. MA-EMBERJUDIT2012-55/2013. 

iktatószámon nyilvántartott „Panoráma” című pályázata esetében  

- a kedvezményezett által benyújtott beszámolót és kérelmet, valamint a megvalósult 

filmalkotást elfogadja, 

- a teljes elszámolható összköltséget 6.502.562 Ft-ban, az elszámolható támogatás 

összegét pedig 5.200.000 Ft-ban állapítja meg. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap megbízott mecenatúra 

igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet, egyidejűleg 

intézkedjék a folyósítható utófinanszírozás folyósításáról. 

 

 

7. MTVA-279/2014. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított MEGA FILM Kft. kérelme 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta az A) jelű döntési javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1175/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MEGA FILM Kft. 

kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1688/2013. (XII. 3.) számú döntésével a 

televíziófilmek és televíziófilm sorozatok gyártásának támogatására (FEHÉRGYÖRGY2014) 

meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MEGA FILM Kft. MA-

FEHÉRGYÖRGY2014-4/2014. iktatószámon nyilvántartott „A kőmajmok háza” című pályázata 

esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet  elfogadja, és hozzájárul, hogy a 

kedvezményezett a filmalkotást 80 perc időtartamban készítse el, továbbá, hogy a bemutatást 

vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a 80 perc időtartamú változatot 

szerkessze adásba, azonban felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör elnevezésű 

honlap adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap megbízott mecenatúra 

igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés 

keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 

munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót. 
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8. 591/2014. A Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 

 

Andrássy György ismertette a pályázati felhívás tervezetét, melyhez hozzászólt Auer János, Boncz 

Ditta, Aranyosné Börcs Janka, Vass Ágnes, Karas Monika, Koltay András és Kollarik Tamás. 

 

Karas Monika javasolta, hogy a pályázati felhívás tervezetének 1.11.5.8. pontját az alábbiak szerint 

fogadja el a Médiatanács: 

„A pályázati ajánlatot egy eredeti papíralapú példányban összefűzés, oldalszámozás, illetve az üres 

oldalak áthúzása nélkül kell benyújtani.” 

 

Javasolta továbbá, hogy az 1.11.5.12. pont az alábbiak szerint módosuljon: 

„A közjegyző a helyszínen „üres oldal” bélyegzővel látja el a pályázati ajánlat szöveget nem 

tartalmazó oldalait.” 

 

Karas Monika javasolta azt is, hogy a 1.11.7.1. b) pont egészüljön ki az alábbi szövegrésszel: 

„az összefűzésre, oldalszámozásra és az üres oldalak áthúzására vonatkozó, 1.11.5.8. pont szerinti 

előírások kivételével”. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta az előterjesztésben foglaltakat a fenti 

technikai módosításokkal, és az alábbi döntéseket hozta:  

 

A Médiatanács 1176/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 

 

A Médiatanács elfogadja a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség Hivatal 

által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint. 

 

Névleges 

telephely 

Frek-

vencia 

(MHz) 

ERPmax 

(kW) 

Heffmax 

(m) 

Sztereo 

vételkörzet 

(fő) 

Sztereo 

vételkörzet 

(km) 

P A 
Korlátozás 

(dB) 
Telepítési feltételek 

Budapest 92,1 500 466 1.562.000 3 - 24 V D 

10°-40°/6; 

50°-60°/3; 

100° - 120°/6 

A becsült számított ellátottság a 

nemzetközileg koordinált 

adótelephely (18°58’49”; 

47°29’32”) és sugárzási 

paraméterek alapján került 

meghatározásra. 

 

A Médiatanács 1177/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 

 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Budapest 92,1 MHz körzeti 

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

Médiatanács honlapján közzéteszi. 

 

Andrássy György ígéretet tett arra, hogy a Hivatal a módosított tervezetet a Médiatanácsnak 

visszamutatja. 

 

 

9. 592/2014. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

Andrássy György ismertette a pályázati felhívást, melyhez hozzászólt Auer János, Aranyosné Börcs 

Janka és Karas Monika. 
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Karas Monika javasolta, hogy a pályázati felhívás 1.10.5.8. pontját az alábbiak szerint fogadja el a 

Médiatanács: 

„A pályázati ajánlatot egy eredeti papíralapú példányban összefűzés, oldalszámozás, illetve az üres 

oldalak áthúzása nélkül kell benyújtani.” 

 

Javasolta továbbá, hogy az 1.10.5.12. pont az alábbiak szerint módosuljon: 

„A közjegyző a helyszínen „üres oldal” bélyegzővel látja el a pályázati ajánlat szöveget nem 

tartalmazó oldalait.” 

 

Karas Monika javasolta azt is, hogy a 1.10.7.1. b) pont egészüljön ki az alábbi szövegrésszel: 

„az összefűzésre, oldalszámozásra és az üres oldalak áthúzására vonatkozó, 1.10.5.8. pont szerinti 

előírások kivételével”. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta az előterjesztésben foglaltakat a fenti 

technikai módosításokkal, és az alábbi döntést hozta:  

 

A Médiatanács 1178/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése tárgyában 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Nyíregyháza 100,5 MHz 

körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges 

szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint honlapján közzéteszi. 

 

 

10. 593/2014. A Szekszárd 102,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Karas Monika javasolta, hogy a pályázati felhívás 1.10.5.8. pontját az alábbiak szerint fogadja el a 

Médiatanács: 

„A pályázati ajánlatot egy eredeti papíralapú példányban összefűzés, oldalszámozás, illetve az üres 

oldalak áthúzása nélkül kell benyújtani.” 

 

Javasolta továbbá, hogy az 1.10.5.12. pont az alábbiak szerint módosuljon: 

„A közjegyző a helyszínen „üres oldal” bélyegzővel látja el a pályázati ajánlat szöveget nem 

tartalmazó oldalait.” 

 

Karas Monika javasolta azt is, hogy a 1.10.7.1. b) pont egészüljön ki az alábbi szövegrésszel: 

„az összefűzésre, oldalszámozásra és az üres oldalak áthúzására vonatkozó, 1.10.5.8. pont szerinti 

előírások kivételével”. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal elfogadta az előterjesztésben foglaltakat a fenti 

technikai módosítással, és az alábbi döntést hozta:  

 

A Médiatanács 1179/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Szekszárd 102,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése tárgyában 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szekszárd 102,5 MHz helyi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges szövegét, és 

azt hirdetményi úton, valamint honlapján közzéteszi. 
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11. 580/2014. A médiaszolgáltatók kérelmeinek kezelése a 2014-2015. évi téli ünnepi 

műsorrendre tekintettel 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 4/2014. (XII. 9.) számú belső döntése 

 

médiaszolgáltatók kéreImeinek kezelése a 2014-2015. évi téli ünnepi műsorrendre tekintettel 

 

A Médiatanács általános jelleggel hozzájárul ahhoz, hogy a médiaszolgáltatók – amennyiben 

törvényi kötelezettségeiknek eleget tesznek, és a műsorterv-módosítást megfelelően bejelentik - a 

téli ünnepi időszakban, a 2014. évben, illetve 2015. január elején eltérhetnek a hatósági 

szerződésben rögzített műsortervüktől. 

A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy a médiaszolgáltatók ünnepi műsorterv-módosítási 

kérelmeit a döntésnek megfelelően megválaszolja, illetve az adatmódosítást a nyilvántartásban 

rögzítse. 

 

 

12. 581/2014. A KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. (Ozone FM Kunság Rádió – Kiskőrös 97,0 MHz) 

állandó megnevezésének módosítására irányuló kérelme 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1180/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. (Ozone FM Kunság Rádió – Kiskőrös 97,0 MHz) állandó 

megnevezésének módosítására irányuló kérelme 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával a 

döntéshozatal napjával hozzájárul a KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös 97,0 MHz 

médiaszolgáltatása állandó megnevezésének Ozone FM Kunság Rádióról Kunság Rádióra történő 

módosításához a médiaszolgáltató kérelmében foglaltak szerint. 

 

 

13. 582/2014. A Piliscsabáért Egyesület Piliscsaba 107,4 MHz (Zöld Hullám Rádió) 

médiaszolgáltatási jogosultságának az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti megújítására vonatkozó 

kérelme 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1181/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Piliscsabáért Egyesület Piliscsaba 107,4 MHz (Zöld Hullám Rádió) médiaszolgáltatási 

jogosultságának az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti megújítására vonatkozó kérelme 

 

A Médiatanács a Piliscsabáért Egyesület Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti, a médiaszolgáltató 

Piliscsaba 107,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának megújítására irányuló kérelmét elutasítja, 

tekintettel arra, hogy az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási jogosultság 

megújítására pályázati eljárás nélkül egy alkalommal van lehetőség, és a jogosultságot a 

Médiatanács jogelődje, az ORTT 1272/2009. (VI. 17.) számú döntésével egy ízben már megújította. 
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14. 583/2014. A Donka-F Kft. (Csongrád 49. cs., Csongrád TV) kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Csongrád 49. csatorna médiaszolgáltatási jogosultság 

vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

584/2014. A TRIÓ-MÉDIA-KISKUNFÉLEGYHÁZA Médiaszolgáltató Kft. (Kiskunfélegyháza 35. cs., Trió 

TV) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 35. csatorna 

vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

585/2014. A Váci Városimázs Nonprofit Kft. (Elektro-Szignál Televízió, Vác 22. + Fót 48. cs.) 

kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Vác 22. + Fót 48. cs. 

médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

586/2014. A Zalaegerszegi Televízió Kft. (Zalaegerszeg 41. cs., Zalaegerszegi Televízió) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Zalaegerszeg 41. csatorna vonatkozásában 

az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

587/2014. A Gyula TV Kft. (Gyula 34. cs., Gyula Televízió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére a Gyula 34. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése 

alapján 

588/2014. A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén Televízió) kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Sátoraljaújhely 55. csatorna médiaszolgáltatási 

jogosultság vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

590/2014. A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (Makó 49. cs., Makói Városi TV) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Makó 49. csatorna vonatkozásában az 

Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

Témájuk azonosságára tekintettel a Médiatanács egy napirendi pontban tárgyalta a fenti 

előterjesztéseket, melyeket a Hivatal részéről Andrássy György ismertetett. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1182/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Donka-F Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Csongrád 49. 

csatorna médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási 

szerződést köt a Donka-F Kft-vel a Csongrád 49 cs. audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultság 

2015. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban történő hasznosítására, az előterjesztés 

mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint. 

 

A Médiatanács 1183/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a TRIÓ-MÉDIA-KISKUNFÉLEGYHÁZA Médiaszolgáltató Kft. (Kiskunfélegyháza 35. cs., Trió TV) 

kérelme tárgyában ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 35. 

csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási 

szerződést köt a TRIÓ-MÉDIA-KISKUNFÉLEGYHÁZA Médiaszolgáltató Kft.-vel a Kiskunfélegyháza 35. 

cs. audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultság 2015. január 1. és 2017. december 31. közötti 

időszakban történő használatára, az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint. 

 

A Médiatanács 1184/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Váci Városimázs Nonprofit Kft. (Elektro-Szignál Televízió, Vác 22. + Fót 48. cs.) kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Vác 22. + Fót 48. cs. médiaszolgáltatási jogosultság 

vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási 

szerződést köt a Váci Városimázs Nonprofit Kft-vel a Vác 22.+ Fót 48. cs. audiovizuális 
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médiaszolgáltatási jogosultság 2015. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban történő 

használatára, az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint. 

 

A Médiatanács 1185/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Zalaegerszegi Televízió Kft. (Zalaegerszeg 41. cs., Zalaegerszegi Televízió) kérelme tárgyában 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Zalaegerszeg 41. csatorna vonatkozásában 

az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási 

szerződést köt a Zalaegerszegi Televízió Kft.-vel a Zalaegerszeg 41. cs. audiovizuális 

médiaszolgáltatási jogosultság 2015. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban történő 

használatára, az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint. 

 

A Médiatanács 1186/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Gyula TV Kft. (Gyula 34. cs., Gyula Televízió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére a Gyula 34. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási 

szerződést köt a Gyula TV Kft.-vel a Gyula 34. cs. audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultság 2015. 

január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban történő használatára, az előterjesztés 

mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint. 

 

A Médiatanács 1187/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén Televízió) kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Sátoraljaújhely 55. csatorna médiaszolgáltatási 

jogosultság vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

1. A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási 

szerződést köt a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Sátoraljaújhely 55. cs. 

audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultság 2015. január 1. és 2017. december 31. közötti 

időszakban történő hasznosítására, az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés 

szerint. 

 

2. A Médiatanács Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmében foglaltaknak 

megfelelően az ORTT által 1998. május 15-én a Művelődési Közlöny XLII. évfolyam 19. 

számában kiírt pályázati felhívásban meghatározottak szerint 40.000 főben határozza meg a 

DVB-T technológiával megvalósított Sátoraljaújhely 55. csatorna médiaszolgáltatás 

vételkörzetét. 

 

3. A Médiatanács továbbá a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmében foglaltak 

szerint hozzájárul, hogy a médiaszolgáltató a nemzetiségi, vagy más kisebbségek igényeinek 

szolgálatára szánt minimális műsoridő vonatkozásában rögzített vállalását 5%-ról, 1%-ra 

csökkenthesse a napi teljes műsoridőben. 

 

A Médiatanács 1188/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (Makó 49. cs., Makói Városi TV) kérelme tárgyában 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Makó 49. csatorna vonatkozásában az 

Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási 

szerződést köt a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.-vel a Makó 49. cs. audiovizuális 

médiaszolgáltatási jogosultság 2015. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban történő 

használatára, az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint. 
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15. 589/2014. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. október 31-én 18 órai kezdettel sugárzott „Tények” című műsorszám 

„Visszavonják az internetadót” elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1189/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

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

kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. október 

31-én 18 órai kezdettel sugárzott „Tények” című műsorszám „Visszavonják az internetadót” 

elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

 

A Médiatanács az előterjesztésben szereplő határozat elfogadásával B. A., a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom sajtóosztálya munkatársának kiegyensúlyozottsági kérelmét elutasítja, és megállapítja, 

hogy a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 

2014. október 31-én 18 órai kezdettel sugárzott „Tények” című műsorszám „Visszavonják az 

internetadót” elnevezésű összeállításával nem sértette meg az Smtv. 13. §-ában foglalt 

kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét és az Mttv. 12. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezést. 

 

 

16. 578/2014. B. Zs. bejelentése a Rádió Juventus Zrt. által üzemeltetett Juventus Rádió 2014. 

szeptember 15-én és 16-án sugárzott reggeli műsorában elhangzottak miatt 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1190/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

B. Zs. bejelentése a Rádió Juventus Zrt. által üzemeltetett Juventus Rádió 2014. szeptember 15-én 

és 16-án sugárzott reggeli műsorában elhangzottak miatt 

 

A Médiatanács nem indít hatósági eljárást B. Zs. bejelentése alapján, melyről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

 

 

17. 579/2014. A SÁGHY-SAT Kft. által üzemeltetett Városi Televízió Bóly állandó megnevezésű helyi 

közösségi médiaszolgáltatás (vételkörzet: Babarc, Bóly, Majs, Máriakéménd, Nagynyárád, Pócsa, 

Sátorhely, Szajk, Szederkény, Töttös, Felsőszentiván, Olasz, Hásságy, Versend, Márok, 

Magyarsarlós, Berkesd, Szellő, Erzsébet, Újpetre, Kátoly, Pécsdevecser, Bár, Dunaszekcső, 

Kiskassa, Belvárdgyula, Kisbudmér, Nagybudmér, Liptód, Erdősmárok, Kisnyárád, Birján, Lippó, 

Kislippó, Ivándárda, Sárok, Bezedek, Kölked, Monyoród) 2014. szeptember 4-e és 10-e közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a 907/2011. (VII. 6.) számú 

médiatanácsi határozat s) és t) pontjaiban foglaltak megsértése] 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1191/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a SÁGHY-SAT Kft. által üzemeltetett Városi Televízió Bóly állandó megnevezésű helyi közösségi 

médiaszolgáltatás (vételkörzet: Babarc, Bóly, Majs, Máriakéménd, Nagynyárád, Pócsa, Sátorhely, 

Szajk, Szederkény, Töttös, Felsőszentiván, Olasz, Hásságy, Versend, Márok, Magyarsarlós, Berkesd, 

Szellő, Erzsébet, Újpetre, Kátoly, Pécsdevecser, Bár, Dunaszekcső, Kiskassa, Belvárdgyula, 

Kisbudmér, Nagybudmér, Liptód, Erdősmárok, Kisnyárád, Birján, Lippó, Kislippó, Ivándárda, Sárok, 

Bezedek, Kölked, Monyoród) 2014. szeptember 4-e és 10-e közötti műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [a 907/2011. (VII. 6.) számú médiatanácsi határozat s) és t) pontjaiban 

foglaltak megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy Sághy-SAT Kft. Városi Televízió Bóly állandó megnevezésű adóján 

a 2014. szeptember 4-e és 10-e között sugárzott műsorában megsértette a 907/2011. (VII. 6.) 

számú médiatanácsi határozat s) és t) pontjaiban foglalt rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót 

az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű 

magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

 

 

18. B-11/2014. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. október) 

 

A Médiatanács egyhangú szavazási aránnyal az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1192/2014. (XII. 9.) számú döntése 

 

a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. október) 

 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2014. október) szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

19. E-71/2014. A Médiatudományi Intézet 2014-ben végzett tevékenységéről, különös tekintettel a 

II. félévre 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

20. E-72/2014. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék által, a 

Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

Karas Monika az ülést 15 óra 10 perckor berekesztette. 

 

Budapest, 2014. december 11. 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  

 dr. Nagy Dóra 

 

 

Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 

 

 

 

 dr. Kollarik Tamás  dr. Karas Monika 

 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


