
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. december 16-án (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-54. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-54. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács tag /9-54. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-54. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /3-54. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-54. pontoknál/ 

Takách Zsuzsanna igazgató /2-54. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-54. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-54. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-54. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-54. pontoknál/ 

dr. Nagy Dóra jogi munkatárs /1-54. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna jogi munkatárs /1-54. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /34-54. pontoknál/ 

Sipkáné Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-54. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

 

dr. Szabó László Zsolt vezérigazgató /1-3. pontoknál/ 

Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató/1. pontnál/ 

Kálomista Zsuzsanna /1-2. pontoknál/ 

dr. Tarr Péter mb. jogi osztályvezető /1-2. pontoknál/ 

dr. Kocsis Noémi mb. mecenatúra igazgató /1-21. pontoknál/ 

Beckerné dr. Molnár Olga támogatási szakreferens /1-21. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 05 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Auer János egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt az ülésen. 

Dr. Karas Monika jelezte, hogy Dr. Koltay András késve érkezik az ülésre, ezért a december 16-ai 

ülés hitelesítő tagja dr. Kollarik Tamás. Ezt követően a rendes és a sürgősségi napirendi 

javaslaton szereplő előterjesztések napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács 

a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú (Karas Monika, Vass Ágnes, Kollarik Tamás) igen 

szavazata mellett az 1193/2014. (XII. 16.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat 

vette napirendre: 

 

MTVA-280/2014. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi üzleti terve és 

középtávú üzleti terve 2018-ig  

MTVA-281/2014. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap archiválási szabályzatának 

módosításáról  

MTVA-281/II/2014. Kiegészítés az MTVA-281/2014. számú előterjesztéshez: A 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap archiválási szabályzatának módosítása  

624/2014. A közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerének 2014. évi felülvizsgálata az Mttv. 

98. § (8) bekezdés alapján  

MTVA-297/2014. Pályázati felhívás kibocsátása az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő 

történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására (TÖRTÉNELMI 

DOKUMENTUMFILM2014) 

T-53/2014. Az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő történelmi dokumentumfilmek 

gyártásának támogatására TÖRTÉNElMIDOKUMENTUMFllM2014) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

MTVA-282/2014. Az MTVA Támogatáspolitikája 

MTVA-283/2014. A Mecenatúra program 2015. évi támogatási terve 

MTVA-283/II/2014. Kiegészítés az MTVA-283/2014. számú előterjesztéshez: A Mecenatúra 

program 2015. évi támogatási terve 

MTVA-284/2014. Pályázati felhívások kibocsátása ismeretterjesztő filmek 

(KOLLÁNYIÁGOSTON2015), dokumentumfilmek (EMBERJUDIT2015) és animációs filmek 

gyártásának támogatására (MACSKÁSSYGYULA2015) 

MTVA-285/2014. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-

fejlesztés, valamint animációs filmek forgatókönyveinek támogatására (EGRILAJOS2015) 

MTVA-286/2014. A Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról rendelkező 

Támogatás-ellenőrzési szabályzat módosításáról 

MTVA-287/2014. A támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések 

jogkövetkezményeiről szóló általános érvényű döntés 

MTVA-288/2014. A 21/2012. (V. 15.) számú vezérigazgatói utasítás - a Támogatási terület 

pályázatainak értékelését végző bírálóbizottságok működésének szabályairól szóló ügyrend 

módosítása 

MTVA-298/2014. A Médiatanács, valamint jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület 

általános érvényű határozatainak deregulációjáról 

MTVA-289/2014. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2014 pályázati eljárás 

lezárása 

MTVA-290/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított CINEMART Kft. kérelme 

MTVA-291/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított FLÓRA FILM INTERNATIONAL Kft. kérelme 

MTVA-292/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Mozaik Művészegyesület kérelme 

MTVA-293/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Sirat Zrt. kérelme 

MTVA-294/2014. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2012 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Argó Audiovizuális Egyesület kérelme 

MTVA-295/2014. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolási kötelezettsége (2014. 

november 26. – december 9.) 

MTVA-296/2014. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra 2014. novemberi pénzügyi jelentése 
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619/2014. A Médiatanács 944/2014. (IX. 30.) számú végzésének visszavonása  

620/2014. Kovács Mihály egyéni vállalkozó (8330 Sümeg, Simon István u. 6/1.) 

médiaszolgáltató kérelme Sümeg Városi Televízió állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű 

lineáris médiaszolgáltatása (vételkörzet: Sümeg) közösségi médiaszolgáltatásként való 

Médiatanács általi elismerésére  

625/2014. A Helikon Rádió Kft. (Keszthely 99,4 MHz, Helikon Rádió) kérelme fizetési halasztása 

iránt  

626/2014. A Gyál 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 16-án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 17-én beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata  

627/2014. A Monor 106,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 16-án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 17-én beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata  

628/2014. A Pécel 91,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 16-án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 17-én beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata  

629/2014. A Budapest 96,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 8-án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 10-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata  

630/2014. A Közösségi Rádiózásért Egyesület (Kontakt Rádió, Budapest 87,6 MHz) kérelme a 

médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt  

610/2014. A Szabadhajdú Nonprofit Kft. (Hajdúböszörmény 57. cs., Hajdúböszörményi Városi 

Televízió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Hajdúböszörmény 57. 

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

611/2014. A Diórádió Gyöngyös Kft. kérelme a Gyöngyös 101,7 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságának a Hatvan 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával történő vételkörzet-

bővítésére irányulóan 

615/2014. Az Orosháza 88,6 helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 

616/2014. A Vác 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-jén beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata 

617/2014. A Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. október 8-án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 10-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

618/2014. Hatósági eljárás megindítása a Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz), a Plusz Rádió 

Nonprofit Kft. (Győr 100,1 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz) és az Alisca Network Kft. 

(Szekszárd 91,1 MHz, Baja 94,3 MHz, Paks 107,5 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz) rádiós 

médiaszolgáltatókkal szemben 

621/2014. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. április 3-án 

sugárzott Mokka című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 

megsértése] - előzmény: 426/2014. számú előterjesztés  

623/2014. Hatósági eljárás hivatalból történő megindítása a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. 

médiaszolgáltató M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. november 8-án 19 óra 

30 perctől sugárzott "Híradó" című műsorszám 19:39:14-kor kezdődött hírblokkjához fűzött 

hírolvasói véleménnyel kapcsolatban [Mttv. 12. § (3) és (4) bekezdéseinek vélelmezett 

megsértése]  

622/2014. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. június 17-én 

sugárzott Mokka című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 

megsértése] - előzmény: 453/2014. számú előterjesztés  

595/2014. A BMC Rádió Kft. által üzemeltetett Ozone FM állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2014. május 13., június 4. és 18. napján sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében 

foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 450/2014. számú előterjesztés 

596/2014. A Life Essence Egészségcentrum és Tanácsadó Kft. által üzemeltetett Ozone FM 

105,7 (Tihany 105,7 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi 
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médiaszolgáltatás 2014. május 13. napján sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében és a 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezések megsértése] - előzmény: 450/2014. számú előterjesztés 

597/2014. Az Alisca Network Kft. által üzemeltetett Ozone FM Szekszárd, Ozone FM Dunaföldvár 

és Ozone FM Paks állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatások 

2014. június 4. és 18. napján sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében és a 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezések megsértése] - előzmény: 450/2014. számú előterjesztés 

598/2014. A Kunság-Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett Ozone FM Kunság Rádió (Kiskőrös 

97,0 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2014. június 

18. napján sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 64. § 

(1) bekezdésében és a 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 

450/2014. számú előterjesztés 

599/2014. Fekete Júlia által üzemeltetett VÁR FM Rádió Kisvárda állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Kisvárda 93,4 MHz) 2014. június 30. és július 6. 

között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 

megsértése] 

602/2014. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 18-24. közötti műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértése] 

605/2014. A JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. által üzemeltetett Régió TV Esztergom 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 4. és 10. napja között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1998/2011. (XII. 20.) 

számú médiatanácsi határozat r) és t) pontjainak megsértése] - előzmény: 487/2014. számú 

előterjesztés 

606/2014. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által működtetett Mária Rádió Mór 92,9 MHz közösségi 

médiaszolgáltatás 2014. október 1-7. között sugárzott műsorának ellenőrzése során tett 

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

foglalt rendelkezések megsértése] 

607/2014. A Magyarországi Mária Rádió Alapítvány által üzemeltetett Mária Rádió Palota 

(Várpalota 90,0 MHz) 2014. július 15-21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 64. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések vélelmezett megsértése] 

614/2014. A Fanny Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre (Szentendre 91,6 MHz) állandó 

megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. augusztus 4-e és 10-e közötti 

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

§ (4) bekezdés g) pontjában foglaltak megsértése] 

601/2014. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés ("reklámhangerősség") 

megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2014. július-szeptember) [ATV Zrt. - 

Magyar ATV] 

603/2014. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés ("reklámhangerősség") 

megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2014. július-szeptember) [TV2 Média 

Csoport Kft. - TV2] 

608/2014. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés ("reklámhangerősség") 

megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2014. július-szeptember) [Magyar RTL 

Televízió Zrt. - RTL Klub] 

604/2014. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2014. augusztus) 

- TV2 Média Csoport Kft. (TV2), az Smtv. 20. § (8) bekezdésének és az Mttv. 33. § (5) 

bekezdésének vélelmezett megsértése - előzmény: 485/2014. számú előterjesztés 

613/2014. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztály munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. november 5-én 18 órai kezdettel sugárzott "Tények" című 

műsorszám "A kitiltottak listáján van a NAV elnöke" elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 
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594/2014. A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak 

ellenőrzése (2014. II. negyedév) 

612/2014. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2014. július 1-

szeptember 30.) 

E-73/2014. A 2014. november 1-jétől 2014. november 30-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-280/2014. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2015. évi üzleti terve 

és középtávú üzleti terve 2018-ig  

 

Dr. Karas Monika az előterjesztés napolását javasolta, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott. 

 

 

2. MTVA-281/2014. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap archiválási 

szabályzatának módosításáról  

MTVA-281/II/2014. Kiegészítés az MTVA-281/2014. számú előterjesztéshez: A 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap archiválási szabályzatának módosítása  

 

Dr. Szabó László Zsolt ismertette az előterjesztést. Dr. Karas Monika kérte a médiavagyon 

definíció pontosítását, valamint a szomszédjogok beépítését a szabályzatba. Dr. Kollarik Tamás 

kérdésére Kálomista Zsuzsanna válaszolt. Ezt követően a kiegészítésben foglaltakkal együttesen 

a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1194/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Archiválási Szabályzatának módosításáról 

 

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

és Vagyonkezelő Alap Archiválási Szabályzatának módosítását. 

A Médiatanács felkéri az Alap vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Médiaszolgáltatás-támogató 

és Vagyonkezelő Alap Archiválási Szabályzatának változásokkal egységes szerkezetbe 

foglalásáról, valamint vezérigazgatói utasítással történő hatályba léptetéséről. 

 

melléklet: 

Archiválási Szabályzat 

 

 

3. 624/2014. A közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerének 2014. évi felülvizsgálata az 

Mttv. 98. § (8) bekezdés alapján  

 

A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1195/2014. (XII. 16.) számú döntése  

a közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerének 2014. évi felülvizsgálata az Mttv. 98. § (8) 

bekezdés alapján 

 

1. A Médiatanács - a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatójával 

történő konzultációt követően, valamint a gazdaságosság, a következő évi költségvetési tervezés 

és az Mttv. 83. §-ában meghatározott közszolgálati célok érvényesülésének szempontjait 

figyelembe véve - a közszolgálati audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatások rendszerének Mttv. 

98. § (8) bekezdése alapján történő felülvizsgálata keretében az előterjesztés 1. számú 

mellékletében foglaltak szerint felülvizsgálja a közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerét és 

rögzíti a közszolgálati médiaszolgáltatások által használt médiaszolgáltatási lehetőségeket. 

 

2. A Médiatanács döntéséről tájékoztatja a közszolgálati médiaszolgáltatókat és a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot. 
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4. MTVA-297/2014. Pályázati felhívás kibocsátása az archív tartalmak újrafelhasználásával 

készülő történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására (TÖRTÉNELMI 

DOKUMENTUMFILM2014) 

 

Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Dr. Kollarik Tamás javasolta a 

pályázati felhívás 1.1.4. f. pontjának elhagyását, ezt a Médiatanács támogatta. A Médiatanács a 

jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett ezzel a módosítással elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1196/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILM2014 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

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

archív tartalmak újrafelhasználásával készülő történelmi dokumentumfilmek gyártásának 

támogatására (TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILM2014) vonatkozó pályázati felhívást és pályázati 

kérelmet. 

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

igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati 

felhívást és a pályázati kérelmet. 

a döntés mellékletei: 

1. a pályázati felhívás 

2. a pályázati kérelem és kapcsolódó mellékletei 

 

5. T-53/2014. Az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő történelmi dokumentumfilmek 

gyártásának támogatására TÖRTÉNElMIDOKUMENTUMFllM2014) meghirdetett pályázati 

eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1197/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő történelmi dokumentumfilmek gyártásának 

támogatására (TÖRTÉNELMIDOKUMENTUMFILM2014) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az archív tartalmak újrafelhasználásával 

készülő történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására 

(TÖRTÉNELMIDOKUMENTUMFILM2014) meghirdetett pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 

megválasztásáról pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az 

alábbi személyeket választja meg, illetve nevezi ki: 

 

TÖRTÉNELMIDOKUMENTUMFILM2014 

Gulyás Gyula 

rendező 

dr. Bertényi Iván 

történész 

dr. Földváry Kiss Réka 

történész 
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dr. Köbli Norbert 

forgatókönyvíró 

Medveczky Balázs 

MTV Zrt. vezérigazgató 

 

 

A Médiatanács a tagok közül elnöknek Medveczky Balázst választja meg.  

 

A Médiatanács a bírálóbizottsági tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 150.000 

Ft-ban állapítja meg. Medveczky Balázs díjazás nélkül látja el a feladatát. 

 

A bírálóbizottsági tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül 

kerül kifizetésre. 

 

A bírálóbizottsági tagok megbízatásának ideje: 2015. február 24-től 2016. december 31-ig tart. 

 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 

b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint 

kösse meg, 

c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének a honlapon történő 

közzétételről. 

 

 

6. MTVA-282/2014. Az MTVA Támogatáspolitikája 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1198/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatáspolitikájáról 

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

és Vagyonkezelő Alap általános támogatási elveket és eljárási rendet megfogalmazó 

Támogatáspolitikáját. 

A Médiatanács felkéri az MTVA vezérigazgatóját, hogy az elfogadott Támogatáspolitikát 

vezérigazgatói utasításként haladéktalanul léptesse hatályba. 

melléklet: 

Támogatáspolitika 

 

 

7. MTVA-283/2014. A Mecenatúra program 2015. évi támogatási terve 

MTVA-283/II/2014. Kiegészítés az MTVA-283/2014. számú előterjesztéshez: A Mecenatúra 

program 2015. évi támogatási terve 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett a kiegészítésben foglaltakkal együtt elfogadta az előterjesztésben 

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1199/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Mecenatúra program 2015. évi támogatási tervéről 

 

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

Mecenatúra program 2015. évre vonatkozó támogatási tervét és a támogatási terv ütemezését. 

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

igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé az 

elfogadott támogatási terv ütemezését. 

a döntés mellékletei: 

1. a 2015. évi támogatási terv ütemezése 

2. a 2014. évi pályázatonkénti diagramok 

 

 

8. MTVA-284/2014. Pályázati felhívások kibocsátása ismeretterjesztő filmek 

(KOLLÁNYIÁGOSTON2015), dokumentumfilmek (EMBERJUDIT2015) és animációs filmek 

gyártásának támogatására (MACSKÁSSYGYULA2015) 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1200/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

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

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2015) vonatkozó 

pályázati felhívást és pályázati kérelmet. 

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

igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati 

felhívást és mellékleteit. 

a döntés mellékletei: 

1. a pályázati felhívás 

2. a pályázati kérelem és kapcsolódó mellékletei 

 

A Médiatanács 1201/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2015 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

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

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2015) vonatkozó pályázati felhívást 

és pályázati kérelmet. 

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

igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati 

felhívást és mellékleteit. 

a döntés mellékletei: 

1. a pályázati felhívás 

2. a pályázati kérelem és kapcsolódó mellékletei 
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A Médiatanács 1202/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

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

animációs filmek gyártásának támogatására (MACSKÁSSYGYULA2015) vonatkozó pályázati 

felhívást és pályázati kérelmet. 

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

igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati 

felhívást és mellékleteit. 

a döntés mellékletei: 

1. a pályázati felhívás 

2. a pályázati kérelem és kapcsolódó mellékletei 

 

Dr. Koltay András megérkezett az ülésre. 

 

 

9. MTVA-285/2014. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilm-forgatókönyvírás és 

televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs filmek forgatókönyveinek támogatására 

(EGRILAJOS2015) 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1203/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az EGRILAJOS2015 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

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

televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, valamint az animációs filmek 

forgatókönyveinek támogatására (EGRILAJOS2015) vonatkozó pályázati felhívást és pályázati 

kérelmet. 

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

igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati 

felhívást és mellékleteit. 

a döntés mellékletei: 

1. a pályázati felhívás 

2. a pályázati kérelem és kapcsolódó mellékletei 

 

 

10. MTVA-286/2014. A Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról rendelkező 

Támogatás-ellenőrzési szabályzat módosításáról 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. A 

Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1204/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról rendelkező Támogatás-ellenőrzési 

szabályzat módosításáról 

 

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

általa megítélt támogatások elszámolásáról rendelkező Támogatás-ellenőrzési szabályzatot. 

 

A Médiatanács felkéri az MTVA vezérigazgatóját, hogy a Támogatás-ellenőrzési szabályzatot 

2014. december 23-án léptesse hatályba. 

melléklet: 

a Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról rendelkező Támogatás-ellenőrzési 

szabályzat 

 

 

11. MTVA-287/2014. A támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések 

jogkövetkezményeiről szóló általános érvényű döntés 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1205/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről szóló 

általános érvényű döntésről 

 

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

támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről szóló 

általános érvényű döntést. 

 

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

igazgatóját, hogy a támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések 

jogkövetkezményeiről szóló általános érvényű döntést 2014. december 23-án léptesse hatályba. 

 

melléklet: 

 

a támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről szóló 

általános érvényű döntés 

 

 

12. MTVA-288/2014. A 21/2012. (V. 15.) számú vezérigazgatói utasítás - a Támogatási terület 

pályázatainak értékelését végző bírálóbizottságok működésének szabályairól szóló ügyrend 

módosítása 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Dr. Karas Monika kérte a 2015. évi 2. tanácsülésre 

a 3. pont átdolgozását, pontosítását. A Médiatanács ezzel a módosítással a jelen lévő tagok 

egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1206/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a bírálóbizottságok működésének szabályairól rendelkező ügyrend módosításáról 

 

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

bírálóbizottságok működésének szabályairól rendelkező – módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt – ügyrendet. 
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A Médiatanács felkéri az MTVA vezérigazgatóját, hogy az elfogadott, a módosításokkal egységes 

szerkezetű szabályzatot haladéktalanul léptesse hatályba. 

melléklet: 

a bírálóbizottságok működésének szabályairól rendelkező ügyrend 

 

 

13. MTVA-298/2014. A Médiatanács, valamint jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület 

általános érvényű határozatainak deregulációjáról 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1207/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Médiatanács, valamint jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület általános érvényű 

határozatainak deregulációjáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a korábbi általános érvényű 

határozatainak deregulációját az alábbiak szerint elfogadja. 

1.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapítja, hogy az általa, illetve 

jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) által hozott, a következőkben felsorolt 

általános érvényű határozatok/döntések hatályukat vesztették: 

41/1999. (II. 4.), 55/1999. (II. 18.), 81/1999. (III. 1.), 125/1999. (IV. 8.), 370/1999. (VIII. 31.), 

408/1999. (IX. 9.), 414/2000. (V. 11.), 416/1999. (IX. 15.), 507/1999. (X. 21.), 639/1999. (XII. 8.), 

167/2000. (II. 21.), 332/2000. (IV. 18.), 659/2000. (VII. 25.), 778/2000. (X. 4.), 885/2000. (XI. 

8.), 905/2000. (XI. 15.), 963/2000. (XI. 29.), 159/2001. (I. 25.), 188/2001. (II. 2.), 264/2001. (II. 

14.), 273/2001. (II. 21.), 274/2001. (II. 21.), 296/2001. (II. 28.), 632/2001. (V. 3.), 661/2001. 

(V. 10.), 670/2001. (V. 17.), 671/2001. (V. 17.), 981/2001. (VII. 5.), 1000/2001. (VII. 12.), 

1001/2001. (VII. 12.), 1097/2001.(VII. 25.), 1098/2001.(VII. 25.), 1119/2001.(VII. 26.), 

1221/2001.(IX. 12.), 1282/2001. (IX. 27.), 1318/2001. (X. 3.), 1391/2001. (X. 11.), 

1513/2001. (X. 31.), 1583/2001. (XI. 14.), 1587/2001. (XI. 14.), 1741/2001. (XII. 12.), 

135/2002. (I. 16.), 247/2002. (II. 6.), 267/2002. (II. 13.), 334/2003. (IV. 2.), 335/2003. (IV. 2.), 

559/2002. (III. 28.), 562/2002. (IV. 3.), 564/2002. (IV. 3.), 578/2002. (IV. 3.), 579/2002. (IV. 

3.), 659/2002. (IV. 17.), 663/2002. (IV. 17.), 680/2002. (IV. 25.), 701/2002. (V. 8.), 702/2002. 

(V. 8.), 958/2002. (VI. 12.), 1045/2003. (VII. 2.), 1081/2002. (VII. 10.), 1196/2002. (VII. 18.), 

1240/2002. (VII. 23.), 1247/2002. (VII. 23.), 1253/2002. (VII. 23.), 1259/2002. (VII. 23.), 

1323/2002. (IX. 11.), 1566/2002. (X. 30.), 1573/2002. (X. 30.), 1574/2002. (X. 30.), 

1785/2002. (XII. 18.), 1213/2003. (VII. 16.). 1299/2003. (VII. 24.), 1495/2003. (IX. 3.), 

1716/2003. (X. 1.), 1989/2003. (XI. 12.), 2016/2003. (XI. 18.), 2225/2003. (XII. 10.), 

2306/2003. (XII. 17.), 51/2004. (I. 21.), 81/2004. (I. 28.), 174/2004. (II. 25.), 543/2004. (IV. 

21.), 597/2004. (IV. 28.), 600/2004. (IV. 28.), 658/2004. (V. 13.), 660/2004. (V. 13.), 

732/2004. (VI. 9.), 755/2004. (VI. 10.), 912/2004. (VI. 30.), 915/2004. (VI. 30.), 1023/2004. 

(VII. 15.), 1265/2004. (IX. 16.), 1384/2004. (X. 7.), 1667/2004. (XI. 18.), 1706/2004. (XI. 24.), 

1791/2004. (XII. 2.), 1793/2004. (XII. 2.), 1935/2004. (XII. 16.), 299/2005. (II. 17.), 460/2005. 

(III. 17.), 461/2005. (III. 17.), 926/2005. (V. 19.), 1195/2005. (VI. 16.), 1465/2005. (VII. 19.), 

1467/2005. (VII. 19.), 1476/2005. (VII. 19.), 1485/2005. (VII. 19.), 1486/2005. (VII. 19.), 

1637/2005. (VIII. 24.), 1645/2005. (VIII. 24.), 1944/2005. (IX. 28.), 2061/2005. (X. 13.), 

2114/2005. (X. 19.), 2423/2005. (XI. 24.), 86/2006. (I. 11.), 94/2006. (I. 11.), 98/2006. (I. 

11.), 240/2006. (II. 8.), 363/2006. (II. 22.), 473/2006. (III. 8.), 616/2006. (III. 22.), 679/2006. 

(III. 29.), 720/2006. (IV. 5.), 782/2006. (IV. 12.), 1244/2006. (VI. 7.), 2417/2006. (XI. 8.), 

2425/2006. (XI. 8.), 214/2007. (I. 30.), 557/2007. (III. 7.), 599/2007. (III. 21.), 867/2007. (IV. 

11.), 1003/2007. (IV. 25.), 1021/2007. (V. 9.), 1024/2007. (V. 9.), 1038/2007. (V. 9.), 

1234/2007. (V. 30.), 1235/2007. (V. 30.), 1236/2007. (V. 30.), 1446/2007. (VI. 27.), 
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1655/2007. (VII. 18.), 1659/2007. (VII. 18.), 1678/I/2007. (VII. 18.), 1861/2007. (VIII. 23.), 

1956/2007. (VIII. 29.), 2067/2007. (IX. 19.), 2075/2007. (IX. 19.), 2255/2007. (X. 2.), 

2385/2007. (X. 17.), 2408/2007. (X. 25.), 2667/2007. (XII. 16.), 2783/2007. (XI. 12.), 5/2008. 

(I. 9.), 149/2008. (I. 23.), 222/2008. (I. 30.), 567/2008. (III. 26.), 681/2008. (IV. 16.), 

838/2008. (V. 21.), 1939/2008. (X. 28.), 1991/2008. (XI. 5.), 2176/2008. (XI. 26.), 

2212/2008. (XII. 3.), 303/2009. (II. 4.), 930/2009. (IV. 22.), 1241/2009. (VI. 10.), 399/2010. 

(III. 10.), 321/2011. (III. 9.), 1543/2011. (XI. 9.), 228/2012. (II. 7.), 256/2012. (II. 15.), 

260/2012. (II. 15.), 325/2012. (II. 22.), 759/2013. (IV. 30.), 980/2013. (VI. 12.), 25/2014. (I. 

14.). 

2.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jelen döntésével hatályon kívül helyezi az 

általa, illetve jogelődje, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) által hozott, a 

következőkben felsorolt általános érvényű határozatokat/döntéseket:  

314/1999. (VII. 15.), 342/2000. (IV. 18.), 871/2000. (XI. 2.), 255/2001. (II. 13.), 819/2001. (VI. 

6.), 853/2001. (VI. 14.), 1092/2001. (VII. 25.), 430/2002. (III. 6.), 566/2002. (IV. 3.), 

853/2002. (V. 29.), 857/2002. (V. 29.), 1202/2002. (VII. 18.), 1669/2002. (XII. 4.), 

1739/2002. (XII. 11.), 31/2003. (III. 18.), 48/2003. (III. 19.), 64/2003. (III.19.), 162/2003. (III. 

26.), 593/2003. (V. 6.), 1721/2003. (X. 1.), 2059/2003. (XI. 26.), 26/2004. (I. 4.), 1029/2004. 

(VII. 15.), 1308/2004. (IX. 23.), 1401/2004. (X. 21.), 1504/2004. (X. 28.), 987/2005. (VI. 1.), 

2198/2005. (XI. 3.), 2330/2005. (XI. 16.) 6., 7. pontja, 2539/2005. (XII. 7.), 476/2006. (III. 8.), 

97/2007. (I. 17.), 141/2007. (I. 24.), 562/2007. (III. 7.), 1022/2007. (V. 9.), 1307/2007. (VI. 

6.), 2614/2007. (XI. 21.), 6/2008. (I. 9.), 1989/2008. (XI. 5.), 1281/2009. (VI. 17.), 115/2011. 

(I. 19.), 260/2012. (II. 15.), 390/2012. (II. 29.), 658/2012. (IV. 18.), 794/2012. (V. 2.), 

1577/2012. (IX. 5.), 1613/2012. (IX. 12.), 487/2013. (III. 27.), 678/2014. (VII. 30.). 

 

14. MTVA-289/2014. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2014 pályázati eljárás 

lezárása 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1208/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a CSERÉSMIKLÓS2014 pályázati eljárás lezárásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 160/2014. (II. 18.) számú döntésével a 

dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására (CSERÉSMIKLÓS2014) 

meghirdetett pályázati eljárást lezárja. 

 

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

igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a 

pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés közleményét. 

 

 

15. MTVA-290/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított CINEMART Kft. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt /A javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 
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A Médiatanács 1209/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINEMART Kft. 

kérelméről 

 

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

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2013) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINEMART Kft. „A háború mindennapjai alcím: Szovjet 

lágerek 1945-ben Kemenesalján” című, MA-EMBERJUDIT2013-33/2013. iktatószámon 

nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 

hozzájárul a befejezési határidő 2015. január 31-ére, a beszámolási határidő 2015. március 16-

ára, a bemutatási határidő 2015. július 31-ére történő módosításához. 

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. 

 

16. MTVA-291/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított FLÓRA FILM INTERNATIONAL Kft. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt /A javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1210/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FLÓRA FILM 

INTERNATIONAL Kft. kérelméről 

 

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

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2013) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FLÓRA FILM INTERNATIONAL Kft. „Hilda” című, MA-

EMBERJUDIT2013-25/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett 

által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2015. május 30-ára, a 

beszámolási határidő 2015. július 16-ára, a bemutatási határidő 2015. december 31-ére történő 

módosításához. 

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. 

 

17. MTVA-292/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2012 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Mozaik Művészegyesület kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 
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A Médiatanács 1211/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté Mozaik Művészegyesület 

támogatási szerződésének megszüntetéséről 

 

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

MA-EMBERJUDIT2014-28/2014. pályázati iktatószámon nyilvántartott „A magyar Schindler” című 

pályázata esetében a támogatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti, valamint a Mozaik 

Művészegyesület által többletként utalt 580.040 Ft-ot a kedvezményezett számára visszautalja. 

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

igazgatóját, hogy a támogatási szerződés megszüntetéséhez szükséges jognyilatkozatot jelen 

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

követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, illetőleg intézkedjen a 

Mozaik Művészegyesület által többletként utalt 580.040 Ft visszafizetéséről. 

 

 

18. MTVA-293/2014. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Sirat Zrt. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt /A javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1212/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. kérelméről 

 

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

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2013) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. „1-X-2” című, MA-EMBERJUDIT2013-

28/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 

kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2015. június 30-ára, a beszámolási 

határidő 2015. július 30-ára, a bemutatási határidő 2015. december 31-ére történő 

módosításához. 

A Médiatanács felhívja 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. 

 

19. MTVA-294/2014. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2012 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Argó Audiovizuális Egyesület kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1213/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a HUSZÁRIKZOLTÁN2012 pályázati eljárásban pályázó Argó Audiovizuális Egyesület kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1155/2012. (VI. 27.) számú határozatával 

a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2012) 

meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Argó Audiovizuális Egyesület MA-

HUSZÁRIKZOLTÁN2012-14/2012. iktatószámon nyilvántartott „Déja vu” tervezett című (végleges 
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cím: „Loop”) pályázata esetében úgy dönt, hogy a kedvezményezett által benyújtott beszámolót és 

a megvalósult filmalkotást elfogadja, a támogatási szerződés VI.1. d), VI.1.f) és VI.1.l) pontjának 

megszegése miatt szankciót nem alkalmaz, azonban felhívja a kedvezményezett és a pénzügyi 

lebonyolító figyelmét a Pályázati Tükör elnevezésű honlap adatokkal történő feltöltésére. 

 

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

igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet és a pénzügyi 

lebonyolítót, valamint egyidejűleg intézkedjék a folyósítható utófinanszírozás folyósításáról. 

 

 

20. MTVA-295/2014. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolási kötelezettsége 

(2014. november 26. – december 9.) 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

 

 

21. MTVA-296/2014. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra 2014. novemberi pénzügyi jelentése 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

 

 

22. 619/2014. A Médiatanács 944/2014. (IX. 30.) számú végzésének visszavonása  

 

A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1214/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Médiatanács 944/2014. (IX. 30.) számú végzésének visszavonása 

 

A Médiatanács a Ket. 114. § (1) bekezdése alapján, hivatalbóli döntés-felülvizsgálat keretében, 

az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint saját hatáskörben visszavonja a 944/2014. (IX. 

30.) számú végzését. 

 

 

23. 620/2014. Kovács Mihály egyéni vállalkozó (8330 Sümeg, Simon István u. 6/1.) 

médiaszolgáltató kérelme Sümeg Városi Televízió állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű 

lineáris médiaszolgáltatása (vételkörzet: Sümeg) közösségi médiaszolgáltatásként való 

Médiatanács általi elismerésére  

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1215/2014. (XII. 16.) számú döntése 

Kovács Mihály egyéni vállalkozó (8330 Sümeg, Simon István u. 6/1.) médiaszolgáltató kérelme 

Sümeg Városi Televízió állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása 

(vételkörzet: Sümeg) közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

tárgyban 

 

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) 

pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva –elutasítja Kovács Mihály egyéni vállalkozó 

(8330 Sümeg, Simon István u. 6/1.) médiaszolgáltató Sümeg Városi Televízió állandó 

megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács 

általi elismerése tárgyban benyújtott kérelmét. 
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24. 625/2014. A Helikon Rádió Kft. (Keszthely 99,4 MHz, Helikon Rádió) kérelme fizetési 

halasztása iránt  

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1216/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Helikon Rádió Kft. (Keszthely 99,4 MHz, Helikon Rádió) kérelme fizetési halasztás iránt 

 

A Médiatanács a Helikon Rádió Kft. által 2014. december 2-án benyújtott fizetési halasztás iránti 

kérelmét az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint elutasítja, tekintettel 

arra, hogy a médiaszolgáltató kérelmét a teljesítési határidő lejártát követően nyújtotta be, 

továbbá arra, hogy a médiaszolgáltató a részére korábban a Médiatanács 945/2014. (IX. 30.) 

számú végzésével engedélyezett részletfizetést nem teljesítette. 

 

 

25. 626/2014. A Gyál 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 16-án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 17-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata  

 

627/2014. A Monor 106,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 16-án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 17-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata  

 

628/2014. A Pécel 91,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 16-án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 17-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata  

 

Témájuk azonosságára való tekintettel a Médiatanács egy napirendi pontban tárgyalta a fenti 

előterjesztéseket, melyeket Andrássy György ismertetett. 

 

A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 

előterjesztésekben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1217/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Gyál 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 16-án 

közzétett pályázati felhívásra 2014. november 17-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

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

Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja tekintettel arra, 

hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés a) pontja és a Pályázati Felhívás 

1.10.6.1. a) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 

 

A Médiatanács 1218/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Monor 106,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 16-

án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 17-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

 

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

Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja tekintettel arra, 

hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés a) pontja és a Pályázati Felhívás 

1.10.6.1. a) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 
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A Médiatanács 1219/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Pécel 91,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 16-án 

közzétett pályázati felhívásra 2014. november 17-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

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

Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja tekintettel arra, 

hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés a) pontja és a Pályázati Felhívás 

1.10.6.1. a) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 

 

 

26. 629/2014. A Budapest 96,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 8-án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 10-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata  

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1220/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Budapest 96,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 8-

án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 10-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Rákosmente Rádió Kft. pályázó) 

 

A Médiatanács a Rákosmente Rádió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § 

(2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.7.3. pontja szerint megtagadja, tekintettel arra, 

hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 

1.11.6.1. e) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 

 

A Médiatanács 1221/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Budapest 96,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 8-

án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 10-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Full Inside 2015 Kft. pályázó) 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzésben foglaltak szerint a Full Inside 

2015 Kft. pályázót a Budapest 96,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására benyújtott 

pályázati ajánlata tekintetében a Pályázati Felhívás 1.11.9.1. pontja szerint hiánypótlást kér a 

pályázótól a Pályázati Felhívás 2.4.7.2. pontja szerinti nyilatkozat tekintetében, a Pályázati 

Felhívás 2.4.7.2. pontja szerint a pályázó üzleti és pénzügyi tervével kapcsolatban, a pályázó 

műszaki tervével kapcsolatban a Pályázati Felhívás 2.4.3.3. – 2.4.3.5. pontjaiban foglaltak 

szerint, valamint a Pályázati Felhívás 2.4.8.1. c), d) és l) pontjai szerint csatolandó mellékletek 

tekintetében. 

 

 

27. 630/2014. A Közösségi Rádiózásért Egyesület (Kontakt Rádió, Budapest 87,6 MHz) kérelme 

a médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt  

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1222/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Közösségi Rádiózásért Egyesület (Kontakt Rádió, Budapest 87,6 MHz) kérelme a 

médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 

 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával a 

médiaszolgáltató kérelmére, a döntéshozatal napjával hozzájárul a Közösségi Rádiózásért 
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Egyesület Budapest 87,6 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

fennálló hatósági szerződésének módosításához a médiaszolgáltatás központi elemei, valamint a 

hatályos hatósági szerződésben rögzített arányszámok tekintetében. 

 

 

28. 610/2014. A Szabadhajdú Nonprofit Kft. (Hajdúböszörmény 57. cs., Hajdúböszörményi 

Városi Televízió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a 

Hajdúböszörmény 57. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1223/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Szabadhajdú Nonprofit Kft. (Hajdúböszörmény 57. cs., Hajdúböszörményi Városi Televízió) 

kérelme tárgyában ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Hajdúböszörmény 57. 

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

 

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

szerződést köt a Szabadhajdú Nonprofit Kft.-vel a Hajdúböszörmény 57. cs. audiovizuális 

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

történő használatára, az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint. 

 

 

29. 611/2014. A Diórádió Gyöngyös Kft. kérelme a Gyöngyös 101,7 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságának a Hatvan 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával történő vételkörzet-

bővítésére irányulóan 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1224/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Diórádió Gyöngyös Kft. kérelme a Gyöngyös 101,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának a 

Hatvan 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával történő vételkörzet-bővítésére irányulóan 

 

A Médiatanács az Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján a mellékelt hatósági szerződésmódosítás 

elfogadásával 2015. január 1. napjával engedélyezi a Diórádió Gyöngyös Kft. Gyöngyös 101,7 

MHz médiaszolgáltatási jogosultságának a Hatvan 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 

történő vételkörzet-bővítését, és ehhez kapcsolódóan hozzájárul a Médiaszolgáltató hatósági 

szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához az előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint. 

 

 

30. 615/2014. Az Orosháza 88,6 helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 1225/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése tárgyában 

 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja Kunos Ferencet az Orosháza 

88,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására kiírt pályázati felhívás tervezethez 

benyújtott javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. 

 

A Médiatanács 1226/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése tárgyában 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Orosháza 88,6 MHz 

helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges szövegét, 

és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

 

 

31. 616/2014. A Vác 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-jén beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1227/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Vác 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 30-án 

közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

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

az FM 4 Rádió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja tekintettel arra, hogy a 

pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. 

d) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 

 

 

32. 617/2014. A Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. október 8-án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 10-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1228/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 8-án közzétett pályázati felhívásra 2014. november 10-én beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata (Lajta Rádió Kft. pályázó) 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.7.3. pontja szerint a 

Lajta Rádió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja, tekintettel arra, hogy a 

pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés a) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.6.1. 

a) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 
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33. 618/2014. Hatósági eljárás megindítása a Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz), a Plusz 

Rádió Nonprofit Kft. (Győr 100,1 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz) és az Alisca Network 

Kft. (Szekszárd 91,1 MHz, Baja 94,3 MHz, Paks 107,5 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz) rádiós 

médiaszolgáltatókkal szemben 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1229/2014. (XII. 16.) számú döntése 

hatósági eljárás indítása a Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz), a Plusz Rádió Nonprofit Kft. 

(Győr 100,1 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), és az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 

MHz, Baja 94,3 MHz, Paks 107,5 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz) rádiós médiaszolgáltatókkal 

szemben 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzés szerint hatósági eljárást indít a Life 

Essence Kft-vel (Tihany 105,7 MHz) szemben a piaci koncentráció megelőzésére vonatkozó 

előírások és korlátozó rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában, és nyilatkozattételre 

hívja fel a médiaszolgáltatót. 

 

A Médiatanács 1230/2014. (XII. 16.) számú döntése 

hatósági eljárás indítása a Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz), a Plusz Rádió Nonprofit Kft. 

(Győr 100,1 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), és az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 

MHz, Baja 94,3 MHz, Paks 107,5 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz) rádiós médiaszolgáltatókkal 

szemben 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzés szerint hatósági eljárást indít a 

Plusz Rádió Nonprofit Kft.-vel (Győr 100,1 MHz) szemben a piaci koncentráció megelőzésére 

vonatkozó előírások és korlátozó rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában, és 

nyilatkozattételre hívja fel a médiaszolgáltatót. 

 

A Médiatanács 1231/2014. (XII. 16.) számú döntése 

hatósági eljárás indítása a Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz), a Plusz Rádió Nonprofit Kft. 

(Győr 100,1 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), és az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 

MHz, Baja 94,3 MHz, Paks 107,5 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz) rádiós médiaszolgáltatókkal 

szemben 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzés szerint hatósági eljárást indít az M-

Lite Kft-vel (Miskolc 96,3 MHz) szemben a piaci koncentráció megelőzésére vonatkozó előírások 

és korlátozó rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában, és nyilatkozattételre hívja fel a 

médiaszolgáltatót. 

 

A Médiatanács 1232/2014. (XII. 16.) számú döntése 

hatósági eljárás indítása a Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz), a Plusz Rádió Nonprofit Kft. 

(Győr 100,1 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), és az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 

MHz, Baja 94,3 MHz, Paks 107,5 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz) rádiós médiaszolgáltatókkal 

szemben 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzés szerint hatósági eljárást indít az 

Alisca Network Kft-vel (Szekszárd 91,1 MHz, Baja 94,3 MHz, Paks 107,5 MHz, Dunaföldvár 106,5 

MHz) szemben a piaci koncentráció megelőzésére vonatkozó előírások és korlátozó 

rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában, és nyilatkozattételre hívja fel a 

médiaszolgáltatót. 
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34. 621/2014. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. április 3-án 

sugárzott Mokka című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 

megsértése] - előzmény: 426/2014. számú előterjesztés  

 

A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1233/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. április 3-án sugárzott Mokka 

című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornán 2014. április 3-án 

sugárzott Mokka című műsorszám közzétételekor megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, 

ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja alapján 80 000 Ft bírsággal sújtja. 

 

 

35. 622/2014. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. június 17-én 

sugárzott Mokka című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 

megsértése] - előzmény: 453/2014. számú előterjesztés  

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1234/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. június 17-én sugárzott Mokka 

című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornán 2014. április 3-án 

sugárzott Mokka című műsorszám közzétételekor megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, 

ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja alapján 80 000 Ft bírsággal sújtja. 

 

 

36. 623/2014. Hatósági eljárás hivatalból történő megindítása a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. 

médiaszolgáltató M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. november 8-án 19 

óra 30 perctől sugárzott "Híradó" című műsorszám 19:39:14-kor kezdődött hírblokkjához 

fűzött hírolvasói véleménnyel kapcsolatban [Mttv. 12. § (3) és (4) bekezdéseinek vélelmezett 

megsértése]  

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1235/2014. (XII. 16.) számú döntése 

hatósági eljárás hivatalból történő megindítása a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. 

médiaszolgáltató M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. november 8-án 19 óra 

30 perctől sugárzott „Híradó” című műsorszám 19:39:14-kor kezdődött hírblokkjához fűzött 

hírolvasói véleménnyel kapcsolatban [Mttv. 12. § (3) és (4) bekezdéseinek vélelmezett 

megsértése] 

 

A Médiatanács az előterjesztésben szereplő végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít a 

Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 12. § (3) és (4) bekezdéseinek az M1 csatornán 2014. 

november 8-án 19 óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című műsorszámban történt vélelmezett 

megsértése tárgyában. 
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37. 595/2014. A BMC Rádió Kft. által üzemeltetett Ozone FM állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2014. május 13., június 4. és 18. napján 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 64. § (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 450/2014. számú előterjesztés 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1236/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a BMC Rádió Kft. által üzemeltetett Ozone FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

kereskedelmi médiaszolgáltatás 2014. május 13., június 4. és 18. napján sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezés megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a BMC Rádió Kft. az általa üzemeltetett Ozone FM állandó 

megnevezésű helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatás 2014. május 13., június 4. és 18. 

napján öt alkalommal megsértette az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 100.000 Ft bírsággal sújtja, 

valamint az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján egyúttal megtiltja a jogsértő magatartás 

tanúsítását. 

 

 

38. 596/2014. A Life Essence Egészségcentrum és Tanácsadó Kft. által üzemeltetett Ozone FM 

105,7 (Tihany 105,7 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi 

médiaszolgáltatás 2014. május 13. napján sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 

tett megállapítások [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében és a 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezések megsértése] - előzmény: 450/2014. számú előterjesztés 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1237/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Life Essence Egészségcentrum és Tanácsadó Kft. által üzemeltetett Ozone FM 105,7 (Tihany 

105,7 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2014. 

május 13. napján sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 

64. § (1) bekezdésében és a 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Life Essence Egészségcentrum és Tanácsadó Kft. az általa 

üzemeltetett Ozone FM 105,7 állandó megnevezésű helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatás 

2014. május 13. napján sugárzott műsorában megsértette az Mttv. 64. § (1) bekezdésében 

foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 

20.000 Ft bírsággal sújtja, valamint az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján egyúttal megtiltja a 

jogsértő magatartás tanúsítását. 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Ozone FM 105,7 

állandó megnevezésű helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatás 2014. május 13. napján 

sugárzott műsorában megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a 

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

eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
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39. 597/2014. Az Alisca Network Kft. által üzemeltetett Ozone FM Szekszárd, Ozone FM 

Dunaföldvár és Ozone FM Paks állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi 

médiaszolgáltatások 2014. június 4. és 18. napján sugárzott műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében és a 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 450/2014. számú előterjesztés 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1238/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az Alisca Network Kft. által üzemeltetett Ozone FM Szekszárd, Ozone FM Baja, Ozone FM 

Dunaföldvár és Ozone FM Paks állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi 

médiaszolgáltatások 2014. június 4. és 18. napján sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében és a 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezés megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy az Alisca Network Kft. az általa üzemeltetett Ozone FM 

Szekszárd, Ozone FM Baja, Ozone FM Dunaföldvár és Ozone FM Paks állandó megnevezésű helyi 

kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatásaiban a 2014. június 4. és 18. napján sugárzott 

műsoraiban öt alkalommal megsértette az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, 

ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 100.000 Ft bírsággal 

sújtja, valamint az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján egyúttal megtiltja a jogsértő magatartás 

tanúsítását. 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Ozone FM Szekszárd, 

Ozone FM Baja, Ozone FM Dunaföldvár és Ozone FM Paks állandó megnevezésű helyi 

kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatásaiban a 2014. június 4. és 18. napján sugárzott 

műsoraiban megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a 

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

eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

 

 

40. 598/2014. A Kunság-Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett Ozone FM Kunság Rádió 

(Kiskőrös 97,0 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 

2014. június 18. napján sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

[az Mttv. 64. § (1) bekezdésében és a 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezések 

megsértése] - előzmény: 450/2014. számú előterjesztés 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1239/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Kunság-Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett Ozone FM Kunság Rádió (Kiskőrös 97,0 MHz) 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2014. június 18. napján 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 64. § (1) 

bekezdésében és a 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Kunság-Média Nonprofit Kft. az általa üzemeltetett Ozone FM 

Kunság Rádió állandó megnevezésű helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatásában a 2014. 

június 18. napján sugárzott műsorában megsértette az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 70.000 

Ft bírsággal sújtja, valamint az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján egyúttal megtiltja a jogsértő 

magatartás tanúsítását. 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Ozone FM Kunság 

Rádió állandó megnevezésű helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatásában a 2014. június 18. 

napján sugárzott műsorában megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, 

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

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

 

 

41. 599/2014. Fekete Júlia által üzemeltetett VÁR FM Rádió Kisvárda állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Kisvárda 93,4 MHz) 2014. június 30. és július 6. 

között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 

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

megsértése] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1240/2014. (XII. 16.) számú döntése 

Fekete Júlia által üzemeltetett VÁR FM Rádió Kisvárda állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

közösségi médiaszolgáltatás (Kisvárda 93,4 MHz) 2014. június 30. és július 6. 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 megállapítja, hogy Fekete Júlia VÁR FM Rádió Kisvárda állandó megnevezésű 

adóján a 2014. június 30-július 6. között sugárzott műsorában megsértette az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezéseket. A jogsértések 

miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 

40.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

 

42. 602/2014. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 18-24. közötti műsorának 

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

rendelkezés megsértése] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1241/2014. (XII. 16.) számú döntése 

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

közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 18 - 24. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy az INFORÁDIÓ Kft. az általa üzemeltetett Inforádió állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 18 - 24. közötti működése során 

megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az 

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

magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.  

 

 

43. 605/2014. A JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. által üzemeltetett Régió TV Esztergom 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 4. és 10. napja között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1998/2011. (XII. 

20.) számú médiatanácsi határozat r) és t) pontjainak megsértése] - előzmény: 487/2014. 

számú előterjesztés 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1242/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. által üzemeltetett Régió TV Esztergom állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 4. és 10. napja között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1998/2011. (XII. 20.) számú 

médiatanácsi határozat r) és t) pontjainak megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. az általa üzemeltetett 

Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 4. és 

10. napja közötti működése során megsértette az 1998/2011. (XII. 20.) számú médiatanácsi 

határozat r) és t) pontjaiban foglaltakat, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés 

bb) alpontja alapján 40.000 Ft bírsággal sújtja.  

 

 

44. 606/2014. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által működtetett Mária Rádió Mór 92,9 MHz 

közösségi médiaszolgáltatás 2014. október 1-7. között sugárzott műsorának ellenőrzése 

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

pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1243/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Mária Rádió Frekvencia Kft. által működtetett Mária Rádió Mór 92.9 MHz közösségi 

médiaszolgáltatás 2014. október 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 

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

foglalt rendelkezések megsértése] 

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Mária Rádió Frekvencia Kft. médiaszolgáltatóval szemben 

az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezéseknek 

az általa üzemeltetett Mária Rádió Mór állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatás 

2014. október 1-7. közötti időszakban történt vélelmezett megsértése tárgyában, továbbá az 

Mttv. 155. § (3) bekezdés a) pontja alapján kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és 

szolgáltasson adatot arról, hogy a vizsgált adáshéten sugárzott „ismeretlen zene” jelzéssel 

ellátott zeneművek magyar zeneműnek minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak. 

 

 

45. 607/2014. A Magyarországi Mária Rádió Alapítvány által üzemeltetett Mária Rádió Palota 

(Várpalota 90,0 MHz) 2014. július 15-21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 64. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1244/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Magyarországi Mária Rádió Alapítvány által üzemeltetett Mária Rádió Palota (Várpalota 90,0 

MHz) 2014. július 15 - 21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 

megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyarországi Mária Rádió Alapítvány az általa üzemeltetett 

Mária Rádió Palota állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. július 15 - 21. 

közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 64. § (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés 

bb) alpontja alapján az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt 

80.000 Ft, míg az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt 90.000 Ft 

bírsággal sújtja, továbbá az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján megtiltja a jogsértő magatartás 

tanúsítását.  

 

A Médiatanács 1245/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Magyarországi Mária Rádió Alapítvány által üzemeltetett Mária Rádió Palota (Várpalota 90,0 

MHz) 2014. július 15 - 21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 

Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 

megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy az FM 4 Rádió Kft. az általa üzemeltetett Mária Rádió állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. július 15 - 21. közötti működése során 

megsértette az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az 

Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 240.000 Ft bírsággal sújtja, továbbá az Mttv. 186. 

§ (3) bekezdése alapján megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását.  

 

 

46. 614/2014. A Fanny Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre (Szentendre 91,6 MHz) 

állandó megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. augusztus 4-e és 10-e 

közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdés és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglaltak megsértése] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1246/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a Fanny Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre (Szentendre 91,6 MHz) állandó 

megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. augusztus 4-e és 10-e közötti 

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

§ (4) bekezdés g) pontjában foglaltak megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Fanny Film Kft. az általa üzemeltetett Rádió Szentendre 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 4-e és 10-e közötti 

működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésben és az Mttv. 66. § (4) bekezdés g) 

pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

alpontja alapján 20.000 Ft bírsággal sújtja. 

 

 

47. 601/2014. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés ("reklámhangerősség") 

megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2014. július-szeptember) [ATV Zrt. - 

Magyar ATV] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1247/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés ("reklámhangerősség") megsértése tárgyában 

indult hatósági eljárás lezárása (2014. július - szeptember) [ATV Zrt. - Magyar ATV] 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, hogy az 

ATV Zrt. médiaszolgáltató a Magyar ATV médiaszolgáltatásán 2014. július 20-án a 07:49:37-

08:21:06, 08:46:09-09:00:16 és a 18:11:46-18:42:10 közötti időszakban, valamint 2014. július 

21-én a 00:28:04-00:57:26 közötti időszakban, 2014. július 23-án 08:01:39-08:27:23 közötti 

időszakban, továbbá 2014. július 24-én 01:41:07-01:43:16 közötti időszakban, valamint 2014. 

szeptember 28-án 21:33:21-22:09:03 közötti időszakban sugárzott műsorrészek 

vonatkozásában kilenc alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt 

rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 180.000,- Ft, azaz 

száznyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 

 

 

48. 603/2014. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés ("reklámhangerősség") 

megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2014. július-szeptember) [TV2 Média 

Csoport Kft. - TV2] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1248/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés („reklámhangerősség”) megsértése tárgyában 

indult hatósági eljárás lezárása (2014. július-szeptember) [TV2 Média Csoport Kft. – TV2] 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, hogy a 

TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató a TV2 elnevezésű médiaszolgáltatásán 2014. 

szeptember 12-én 06:54:02-07:21:10, 07:28:48-07:32:24, valamint 07:32:24-07:45:00, 

07:59:17-08:02:44, 08:29:54-08:33:14 és 08:58:58-09:09:08 közötti időszakban közötti 

időszakban sugárzott műsorrészek vonatkozásában hét alkalommal megsértette az Mttv. 33. § 

(4) bekezdésben foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) alpontja alapján 

700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 

 

 

49. 608/2014. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés ("reklámhangerősség") 

megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2014. július-szeptember) [Magyar RTL 

Televízió Zrt. - RTL Klub] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1249/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés („reklámhangerősség”) megsértése tárgyában 

indult hatósági eljárás lezárása (2014. július-szeptember) [Magyar RTL Televízió Zrt. – RTL Klub] 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, hogy a 

Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató az RTL Klub elnevezésű médiaszolgáltatásán 2014. 

július 8-án 15:40:56 – 15:45:22 közötti, valamint 2014. július 15-én 15:33:16 - 15:49:06 közötti 

időszakban sugárzott műsorrészek vonatkozásában két alkalommal megsértette az Mttv. 33. § 

(4) bekezdésben foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) alpontja alapján 

120.000,- Ft, azaz százhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 

 

 

50. 604/2014. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2014. 

augusztus) - TV2 Média Csoport Kft. (TV2), az Smtv. 20. § (8) bekezdésének és az Mttv. 33. § 

(5) bekezdésének vélelmezett megsértése - előzmény: 485/2014. számú előterjesztés 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1250/2014. (XII. 16.) számú döntése 

az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2014. augusztus) – TV2 

Média Csoport Kft. (TV2), az Smtv. 20. § (8) bekezdésének és az Mttv. 33. § (5) bekezdésének 

vélelmezett megsértése 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Kft. az általa üzemeltetett TV2 csatornán 

2014. augusztus 13-án 12:20:22-kor, 19:19:09-kor, valamint 2014. augusztus 22-én 19:20:11-

kor sugárzott IDŐJÁRÁSJELENTÉS című műsorában három alkalommal megsértette az Smtv. 20. 

§ (8) bekezdésében foglalt 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 ugyanezen műsorszámokkal nem 

sértette meg az Mttv. 33. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. 

 

 

51. 613/2014. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztály munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. november 5-én 18 órai kezdettel sugárzott "Tények" című 

műsorszám "A kitiltottak listáján van a NAV elnöke" elnevezésű hírszegmensével 

kapcsolatban 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1251/2014. (XII. 16.) számú döntése 

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

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

november 5-én 18 órai kezdettel sugárzott „Tények” című műsorszám „A kitiltottak listáján van a 

NAV elnöke” 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. november 5-én 18 órai kezdettel sugárzott „Tények” 

című műsorszám „A kitiltottak listáján van a NAV elnöke” elnevezésű összeállításával nem 

sértette meg az Smtv. 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét és az Mttv. 

12. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést. 

 

 

52. 594/2014. A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos 

kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév) 

 

A Hivatal részéről Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1252/2014. (XII. 16.) számú döntése 

a hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése 

(2014. II. negyedév) 

 

A Médiatanács elfogadja A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos 

kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév) című anyagot, és elrendeli annak közzétételét a 

Médiatanács honlapján. 

 

 

53. 612/2014. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2014. 

július 1-szeptember 30.) 

 

Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

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

 

A Médiatanács 1253/2014. (XII. 16.) számú döntése 

támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2014. július 1-szeptember 

30.) 

 

A Médiatanács elfogadja a Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál 

(2014. július 1-szeptember 30.) című tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács 

honlapján. 

 

 

54. E-73/2014. A 2014. november 1-jétől 2014. november 30-ig kiadmányozott hivatali 

döntésekről 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 50 perckor berekesztette. 

 

Budapest, 2015. január 5. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

Sipkáné Czeiner Boglárka 

 

Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 
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