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amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. január 13-án (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-27. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-27. pontoknál/ 
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dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-27. pontoknál/ 

Takách Zsuzsanna igazgató /1-27. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-27. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-27. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-27. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-27. pontoknál/ 

dr. Nagy Dóra jogi munkatárs /1-27. pontoknál/ 

dr. Kállay Eszter jogi munkatárs /1-27. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /13-27. pontoknál/ 

Sipkáné Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-27. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

 

Fenyősi Zoltán a bírálóbizottsági elnöke /1. pontnál/ 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-6. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 14 óra 05 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Karas Monika 6. napirendi pontként az Ügyrend 4.5. pontja alapján 

javasolta tárgyalásra az MTVA EMBERJUDIT pályázat bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

szóló szóbeli előterjesztést. Ezzel a módosítással a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton 

szereplő előterjesztések napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett a 17/2015. (I. 13.) számon az alábbi 

előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

 

MTVA-1/2015. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás második 

fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

MTVA-2/2015. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Magyar Rajzfilm Kft. kérelme 

MTVA-3/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2012 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Nagy Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kérelme 

MTVA-4/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Debrecen Városi Televízió Kft. kérelme 

MTVA-5/2015. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolási kötelezettsége (2014. 

december 10. – december 22.) 

Dokumentumfilmek (EMBERJUDIT2015) gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 

felhívás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

18/2015. A TV2 Média Csoport Kft. (TV2) országos audiovizuális médiaszolgáltató ideiglenes 

hatósági szerződésének módosítása, továbbá a Médiatanács 1615/2012. (IX. 12.) számú 

döntésébe foglalt jóváhagyásával megkötött, az Mttv. 136. § (8) bekezdés szerinti megállapodás 

módosítása szerződéses feltételeinek jóváhagyása, a 2014. és 2015. évi végrehajtással 

kapcsolatos egyes döntések meghozatala 

24/2015. A Budapest 90,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

közzétett pályázati felhívásra beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata  

25/2015. A Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

közzétett pályázati felhívásra beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata  

19/2015. A Földvár Rádió Kft. "kt. a." (Dunaföldvár 97,4 MHz- EL-DO Rádió) helyi kereskedelmi 

rádiós médiaszolgáltatóval szemben 21828/2014. számon indított hatósági eljárás lezárása 

20/2015. Lokátor Hírműhely Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Barcs 102,7 MHz tekintetében 

21/2015. Az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása 

9/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. által a TV2 adón 2014. október 31-én 

18:00 órai kezdettel sugárzott "Tények" című műsorszám "Egyetemi kancellárok kinevezése" című 

riportját illetően 

10/2015. M. R. P. kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M1 állandó 

megnevezésű csatornáján 2014. november 20-án sugárzott "Az Este" című műsorszám 21:57:18-

kor kezdődött összeállításával kapcsolatban 

11/2015. A Hegyalja Média Kft. által üzemeltetett Szent István Rádió - Tokaj (101,8 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. október 1-je és 7-e közötti műsorának 

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

vélelmezett megsértése] 

12/2015. A Friss Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió (Debrecen 90,0 

MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. szeptember 1-7. közötti 

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

valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

13/2015. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Sárvár (Sárvár 95,2 MHz) 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. szeptember 1-7. közötti műsorának 

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

rendelkezés megsértése] 

14/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 
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médiaszolgáltatásában 2014. november 6-án sugárzott "Tények" című műsorszám 18:26:50-kor 

kezdődött, "Vita Vida Ildikó kitiltásáról" elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

15/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. november 21-én 18 órától sugárzott "Híradó" című műsorszám 

"Többen maradhatnak a devizahitelesek" elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

16/2015. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. június 18-án 

sugárzott Mokka című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 

megsértése] - előzmény: 469/2014. számú előterjesztés 

17/2015. Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. 

(www.tvmusor.hu), a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft. (Fejér megyei Hírlap, Napló, Vas Népe, 

Zalai Hírlap), a Mediaworks Regionális Kiadó Kft. (korábbi nevén: Axel Springer-Magyarország Kft.; 

Heves megyei Hírlap, Somogyi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Új Néplap, TVR-Hét, Tolnai Népújság), a 

Népújság Kft. (Békés megyei Hírlap), a Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. (Petőfi Népe), a Melinor 

Alkotóház Kft. (Zseb TV) és a Palóc Média Kft. (Nógrád megyei Hírlap) médiatartalmaiban 

[előzmény: 528/2014. számú előterjesztés - a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, 

piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2014. II. negyedév)] 

22/2015. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2014. október) - 

TV2 Média Csoport Kft. (TV2), az Mttv. 32. § (4) bekezdésének megsértése - előzmény: 

539/2014. számú előterjesztés 

23/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. november 21-én 18 órai kezdettel sugárzott "Tények", valamint a 

2014. november 22-én 0.20-kor sugárzott "Tények este" című műsorszámokban bemutatott 

"Csökkentik a hitelek kamatát" elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

T-1/2015. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/22625-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

T-2/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/22624-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

E-3/2015. A 2014. december 1-jétől 2014. december 31-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

E-4/2015. Tájékoztató az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézetének 2012-2014 közötti 

középtávú szakmai koncepciójának megvalósulásáról, valamint a 2015-2017 időszakra szóló 

középtávú szakmai koncepciójáról 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-1/2015. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás második 

fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 

Fenyősi Zoltán ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kocsis Noémi hozzászólt. A Médiatanács 

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

foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 18/2015. (I. 13.) számú döntése 

a REZSI2015 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 934/2014. (IX. 30.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és 

üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015) meghirdetett pályázati eljárás második 

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

abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat 

kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: 

MA-REZSI 
2015-

…/2014. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás 

megnevezése 
a megítélt 

támogatás (Ft) 

4 MULTINET 99 Kft.  Óbuda TV1 3 979 200 

5 IRÁNY Média 2012 Kft Irány TV 6 564 000 

6 
B.-A.-Z. Megye Betegeiért 

Alapítvány 
Csillagpont Rádió  

(94,0 MHz) 
4 800 000 

9 Média Universalis Alapítvány 
Első Pesti Egyetemi Rádió 

(97,0 MHz) 
4 132 680 

11 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőtúri Városi Televízió 5 397 000 

12 Fekete Júlia VárFm Rádió (93,4 MHz) 6 000 000 

18 
ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA 

KFT.  
Pont Rádió (89,9 MHz) 3 639 120 

19 
ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA 

KFT.  
Pont TV 5 458 680 

25 PluszRádió Nonprofit Kft. 
Győr Plusz Rádió  

(100,1 MHz) 
6 000 000 

28 KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös Televízió 7 200 000 

36 Baja Marketing Kft. Bajai Televízió 7 200 000 

38 Szabadi Attila Régió Plusz Televízió 6 012 000 

42 Baranya Televízió Kft.  Baranya Televízió 7 187 664 

44 Magyar Ferenc 
Komló és Térsége 

Televízió 
6 868 368 

46 ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. Alpha Rádió (88.9 MHz) 4 800 000 

49 ANDRYSOFT Bt.  Alfa Rádió (88 MHz) 4 800 000 

74 Somogy Televízió Nonprofit Kft. Somogy TV 7 200 000 

77 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Hajdúnánási Televízió 7 200 000 

83 
Bonum TV Közhasznú Nonprofit 

Kft. 
Bonum TV 7 140 000 

87 PANNON BROADCAST Kft.  Főnix TV 3 932 484 
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92 
Gyomaendrőd Kultúrájáért 

Egyesület 
Rádió Sun (88,0 MHz) 2 424 000 

94 
Szombathelyi Evangélikus 

Egyházközség 
Credo Rádió (98,8 MHz) 4 800 000 

97 Tatai Televízió Közalapítvány Tatai Televízió 7 192 800 

98 Öböl TV Kft. Öböl TV 7 200 000 

24 db a megítélt támogatás összesen: 137.127.996 Ft 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 934/2014. (IX. 30.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és 

üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015) meghirdetett pályázati eljárás második 

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

abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 

támogatásban: 

iktatószám: MA-REZSI 
2015-.../2014. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás 

megnevezése 

3 ÉK-TV Kft.  Pannon TV 

8 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió (97,5 MHz) 

14 Dede Zsoltné Sári Andrea KÉK-KÁLLÓ TV Derecske 
15 Püspökladányi Tájékoztató Központ Ladány Televízió 

17 Kogyilla Zsolt 
Berettyó Rádió  

(97,9 MHz) 
22 FM 4 Rádió Kft.  Mária Rádió (94,2 Mhz +) 

23 FRISS RÁDIÓ Nonprofit Kft. FM90 Campus Rádió (90 MHz) 

24 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió 

26 TISZApART MÉDIA Kft. TiszapArt Televízió 

29 MEDIORIX Bt. 
Rádió Szarvas  
(105,4 MHz) 

31 Fanny-Film Kft. 
Rádió Szentendre  

(91,6 MHz) 

32 Fanny-Film Kft. VKC Televízió 

40 Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Rádió (98,0 MHz) 

47 Pengő Ferenc Karcag Televízió 

50 Csoboth Zoltán Városi TV Mohács 

51 GA-BU Kft. Csurgói Városi Televízió 

52 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió TV Dunántúl 

53 
Kistelek Város Művelődéséért és 

Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány 
Városi Televízió Kistelek 

59 Dunaharaszti Ipartestület KiSDuNa TV Dunaharaszti 

61 Közösségi Rádiózásért Egyesület 
KONTAKT Rádió  

(87,6 MHz) 

66 Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. Nagykállói Televízió 

67 Domino Tv ZRt.  D1 TV 

72 Halas Rádió Nonprofit Kft. Halas Rádió (92,9 MHz) 
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73 Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 
Radio Monoster  

(106,6 MHz, 97,7 MHz) 
75 Klubrádió Zrt. Klubrádió (92,9 MHz) 

79 Szabó Ferenc 
Balaton Rádió  

(88,7 MHz) 

82 SÁRRÉT MÉDIA Bt Sárrét TV - Földes 

84 
Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 

Kft.  
Zemplén Tv 

85 EXTRÉM BUSINESS Kft.  Rádió  87,8 MHz Érd 

88 Piliscsabáért Egyesület 
Zöld Hullám Rádió  

(107,4 MHz) 
89 Mag Televízió Kft. MagTelevízió 

90 Sanocki Péter János Balmazújváros Televízió 

91 A Tehetséges Zenészekért Alapítvány 
Fezen Rádió  
(102,9 MHz) 

93 Pax Televízió Zrt. PAX TV 

95 ARCHIMEDIA Kft.  Promontor TV 

96 Szentendrei Médiaközpont Kft. TV Szentendre 

99 Mátra Média Kulturális Egyesület MaxiRádió (92,4 MHz) 

100 Centrum Televízió Kft. Centrum TV 

101 Máriahalmi Faluvédő Egyesület Máriahalom Televízió 

102 KÉK EGYESÜLET  
Mustár Rádió  
(89,6 MHz) 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 934/2014. (IX. 30.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és 

üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015) meghirdetett pályázati eljárás negyedik 

fordulójában a pályázatok beadási határidejét 2015. február 19-ére módosítja. 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 934/2014. (IX. 30.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és 

üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015) meghirdetett pályázati eljárás második 

fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a második fordulót lezárja. 

A Médiatanács felkéri az Alap mecenatúra igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás második 

fordulójának eredményéről és a következő fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről 

szóló közleményt, 

 az ÁPF VIII. fejezetének 20.2. b.) pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés 

összegének visszatérítéséről (amennyiben szükséges) 15 munkanapon belül 

intézkedjen a kedvezményezetté nyilvánított pályázatok esetében, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, 

 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 

negyedik fordulója beadási határidejének módosításáról szóló közleményt. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2014. december 17-ei és 2015. január 8-ai ajánlása  
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2. MTVA-2/2015. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2013 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyar Rajzfilm Kft. kérelme 

 

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

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 19/2015. (I. 13.) számú döntése 

a MACSKÁSSYGYULA2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyar Rajzfilm 

Kft. kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2013. (II. 13.) számú döntésével az 

animációs filmek gyártásának támogatására (MACSKÁSSYGYULA2013) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyar Rajzfilm Kft. „Arcmás-Imago” című, MA-

MACSKÁSSYGYULA2013-11/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

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

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

augusztus 31-ére történő módosításához, azonban felhívja a kedvezményezett figyelmét a 

Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 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. 

 

 

3. MTVA-3/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2012 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Nagy Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kollarik Tamás és dr. Karas Monika 

hozzászólt. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú nem szavazattal nem fogadta 

el az előterjesztésben foglalt /A javaslatot, egyhangú 5/5 arányú igen szavazattal elfogadta az 

előterjesztésben szereplő /B javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 20/2015. (I. 13.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2012 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Nagy Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 825/2012. (V. 9.) számú határozatával az 

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2012) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Nagy Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. MA-

KOLLÁNYIÁGOSTON2012-47/2013. iktatószámon nyilvántartott „Élő Antológia - 1985. Lakitelek” 

című pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet elfogadja, 

és hozzájárul a befejezési határidő 2015. február 15-ére, a beszámolási határidő 2015. március 

31-ére, valamint a bemutatási határidő 2015. december 31-ére történő módosításához, azzal, 

hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 

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

követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 

médiaszolgáltatót. 
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4. MTVA-4/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Debrecen Városi Televízió Kft. kérelme 

 

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

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

előterjesztésben foglalt /A javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 21/2015. (I. 13.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Debrecen Városi 

Televízió 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 Debrecen Városi Televízió Kft. „Keresztfához megyek” 

című, MA-EMBERJUDIT2013-22/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

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

filmalkotást 4 részből álló, epizódonként 26 perc változatban készítse el, továbbá hogy a 

bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a 4 részből álló, 

epizódonként 26 perc hosszúságú változatot szerkessze adásba. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 

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

követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 

médiaszolgáltatót. 

 

 

5. MTVA-5/2015. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolási kötelezettsége (2014. 

december 10. – december 22.) 

 

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

 

 

6. Dokumentumfilmek (EMBERJUDIT2015) gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 

felhívás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

Dr. Karas Monika ismertette a szóbeli előterjesztést. A bírálóbizottság elnökének Vitézy Lászlót 

400.000 forint megbízási díjjal, bírálóbizottsági tagoknak pedig Hermann Róbertet és Török 

Gábort javasolta 350.000 forintos megbízási díjjal. Ismertette, hogy a megbízás időtartama 2015. 

január 14-étől 2015. december 31-éig tart. Dr. Kocsis Noémi és dr. Kollarik Tamás elmondták 

véleményüket, majd a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 

mellett elfogadta a javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 22/2015. (I. 13.) számú döntése 

dokumentumfilmek (EMBERJUDIT2015) gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 

felhívás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az EMBERJUDIT2015 

(dokumentumfilmek) támogatása céljából meghirdetett pályázati eljárásban beérkezett 

pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg: 
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 név 
feladatvégzés esetén a havi 

megbízási díj bruttó 
a megbízás időbeli 

hatálya 

elnök Vitézy László 400.000 Ft 

2015. január 14-étől 
2015. december 31-éig 

tagok 
Hermann Róbert 

350.000 Ft 
Török Gábor 

 

A Médiatanács felhívja az Alap mecenatúra igazgatóját, hogy az Alap  

 a döntésről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat és velük a megbízási 

szerződéseket az elfogadottak szerint kösse meg; 

 3 munkanapon belül tegye közzé honlapján a bírálóbizottság összetételét. 

 

 

7. 18/2015. A TV2 Média Csoport Kft. (TV2) országos audiovizuális médiaszolgáltató ideiglenes 

hatósági szerződésének módosítása, továbbá a Médiatanács 1615/2012. (IX. 12.) számú 

döntésébe foglalt jóváhagyásával megkötött, az Mttv. 136. § (8) bekezdés szerinti 

megállapodás módosítása szerződéses feltételeinek jóváhagyása, a 2014. és 2015. évi 

végrehajtással kapcsolatos egyes döntések meghozatala 

 

A Hivatal részéről dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. Dr. Andrássy György jelezte, 

hogy a döntési javaslat I. pontjában a határidő rosszul van feltüntetve, a helyes határidő 2015. 

január 1-je. A Médiatanács ezzel a technikai módosítással a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 23/2015. (I. 13.) számú döntése 

a TV2 Média Csoport Kft. (TV2) országos audiovizuális médiaszolgáltató ideiglenes hatósági 

szerződésének módosítása 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő szerződésmódosítás tervezetének 

elfogadásával 2015. január 1. napjával módosítja a TV2 Média Csoport Kft. 2012. július 10-én 

megkötött ideiglenes hatósági szerződését. 

 

A Médiatanács 24/2015. (I. 13.) számú döntése 

a Médiatanács 1615/2012. (IX. 12.) számú döntésébe foglalt jóváhagyásával megkötött az Mttv. 

136. § (8) bekezdés szerinti megállapodás módosítása szerződéses feltételeinek jóváhagyása, a 

2014. és 2015. évi végrehajtással kapcsolatos egyes döntések meghozatala 

 

A Médiatanács az előterjesztés szerinti módosító szerződéses feltételeket, és az előterjesztés 

szerinti döntési javaslatokat jóváhagyja, felkéri a Hivatalt, hogy az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően tájékoztassa, illetve nyilatkoztassa az érintett médiaszolgáltatót és a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot. 

 

 

8. 24/2015. A Budapest 90,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

közzétett pályázati felhívásra beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata  

 

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

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

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 25/2015. (I. 13.) számú döntése 

a Budapest 90,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására közzétett 

pályázati felhívásra beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzés elfogadásával a Pályázati Felhívás 

1.11.9.1. pontja szerint hiánypótlásra hívja fel a Tilos Kulturális Alapítvány pályázót a Budapest 

90,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében. 

 

 

9. 25/2015. A Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

közzétett pályázati felhívásra beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata  

 

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

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

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 26/2015. (I. 13.) számú döntése 

a Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására közzétett 

pályázati felhívásra beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzés elfogadásával a Pályázati Felhívás 

1.11.9.1. pontja szerint hiánypótlásra hívja fel a MŰSOR-HANG Zrt. pályázót a Budapest 105,9 

MHz médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében. 

 

A Médiatanács 27/2015. (I. 13.) számú döntése 

a Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására közzétett 

pályázati felhívásra beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzés elfogadásával a Pályázati Felhívás 

1.11.9.1. pontja szerint hiánypótlásra hívja fel a HANG-ADÁS Kft. pályázót a Budapest 105,9 MHz 

médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében. 

 

 

10. 19/2015. A Földvár Rádió Kft. "kt. a." (Dunaföldvár 97,4 MHz- EL-DO Rádió) helyi 

kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 21828/2014. számon indított hatósági 

eljárás lezárása 

 

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

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 28/2015. (I. 13.) számú döntése 

a Földvár Rádió Kft. „kt.a.” (Dunaföldvár 97,4 MHz – EL-DO Rádió) helyi kereskedelmi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben 21828/2014. számon indított hatósági eljárás lezárása 

 

1. A Médiatanács a Földvár Rádió Kft. „kt.a.” helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatóval 

szemben a médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tárgyában 

21828/2014. számon hivatalból indított eljárásban a médiaszolgáltató Dunaföldvár 97,4 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződését – a 

médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség súlyos megsértése miatt – a hatósági szerződés 9.6.9. 

pontja alapján azonnali hatállyal felmondja. 

 

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Földvár Rádió Kft. „kt.a.” médiaszolgáltatónak a 

Médiatanács döntésének napjáig bruttó x Ft médiaszolgáltatási díjtartozása keletkezett. A 

Médiatanács kötelezi a Földvár Rádió Kft. „kt.a.”-t, hogy a médiaszolgáltatási díjtartozását és 

annak késedelmi kamatát 15 napon belül fizesse meg. 
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11. 20/2015. Lokátor Hírműhely Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Barcs 102,7 MHz tekintetében 

 

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

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 29/2015. (I. 13.) számú döntése 

a Lokátor Hírműhely Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Barcs 102,7 MHz tekintetében 

 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a Lokátor Hírműhely Kft. 

kérelmében foglaltaktól a médiaszolgáltatási jogosultság időtartama tekintetében eltérően – 

ideiglenes hatósági szerződést köt a Lokátor Hírműhely Kft-vel a Barcs 102,7 MHz helyi 

médiaszolgáltatási jogosultság 2015. január 20. és 2015. február 18. közötti időszakban történő 

használatára az előterjesztés melléklete szerinti hatósági szerződés szerint. 

 

 

12. 21/2015. Az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem 

teljesítő médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása 

 

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

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

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 30/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Pannon Broadcast Televízió 

Kft. (Főnix TV)] 

 

A Médiatanács az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség 2013. évi 

teljesítésének felügyelete tárgyában a Pannon Broadcast Televízió Kft. médiaszolgáltatóval 

szemben a Főnix Tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megindított hatósági 

eljárásban megállapítja, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel, erre tekintettel a Ket. 

31. § (1) bekezdés j) pontja alapján az eljárást megszünteti. 

 

A Médiatanács 31/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Újpesti Sajtó Kft. (Újpesti 

Közösségi Televízió)] 

 

A Médiatanács az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség 2013. évi 

teljesítésének felügyelete tárgyában az Újpesti Sajtó Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Újpesti 

Közösségi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megindított hatósági 

eljárásban megállapítja, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel, erre tekintettel a Ket. 

31. § (1) bekezdés j) pontja alapján az eljárást megszünteti. 

 

A Médiatanács 32/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Öböl TV Kft. (Öböl Tv)] 

 

A Médiatanács az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség 2013. évi 

teljesítésének felügyelete tárgyában az Öböl TV Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Öböl Tv 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megindított hatósági eljárásban 
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megállapítja, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel, erre tekintettel a Ket. 31. § (1) 

bekezdés j) pontja alapján az eljárást megszünteti. 

 

A Médiatanács 33/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Szabadidő 

Programszervező Egyesület (Tiszavasvári Városi Televízió)] 

 

A Médiatanács az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség 2013. évi 

teljesítésének felügyelete tárgyában a Szabadidő Programszervező Egyesület médiaszolgáltatóval 

szemben a Tiszavasvári Városi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében 

megindított hatósági eljárásban megállapítja, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel, 

erre tekintettel a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján az eljárást megszünteti. 

 

A Médiatanács 34/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Fanny-Film Kft. (Rádió 

Szentendre – Szentendre 91,6 MHz)] 

 

A Médiatanács az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség 2013. évi 

teljesítésének felügyelete tárgyában a Fanny-Film Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Rádió 

Szentendre állandó megnevezésű Szentendre 91,6 MHz médiaszolgáltatása tekintetében 

megindított hatósági eljárásban megállapítja, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel, 

erre tekintettel a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján az eljárást megszünteti. 

 

A Médiatanács 35/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Pécs TV Kommunikációs 

Kft. (Pécs TV)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés-sablon elfogadásával, amely a 

médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre –megállapítja, hogy a Pécs TV 

Kommunikációs Kft. Pécs TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és erre tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 

jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 

 

A Médiatanács 36/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Trió-Média-Dunántúl Kft. 

(Trió-TV-Dunántúl)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés-sablon elfogadásával, amely a 

médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre –megállapítja, hogy a Trió-Média-Dunántúl 

Kft. Trió-TV-Dunántúl állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és erre tekintettel az  Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 

jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 

 

A Médiatanács 37/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Mátyus Lajos (Soltvadkerti 

TV)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés-sablon elfogadásával, amely a 

médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre –megállapítja, hogy Mátyus Lajos a 
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Soltvadkerti TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és erre tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 

jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 

 

A Médiatanács 38/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Alapítvány a Tatai Televízió 

Megsegítésére (Tatabányai Televízió)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés-sablon elfogadásával, amely a 

médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre –megállapítja, hogy az Alapítvány a Tatai 

Televízió Megsegítésére Tatabányai Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 

tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségét, és erre tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt 

felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 

 

A Médiatanács 39/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [INFORADIO Kft. 

(INFORADIO – Budapest 88,1 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés-sablon elfogadásával, amely a 

médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre –megállapítja, hogy az INFORADIO Kft. 

INFORADIO állandó megnevezésű Budapest 88,1 MHz médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. 

év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és erre tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 

jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 

 

A Médiatanács 40/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Máriahalmi Faluvédő 

Egyesület (Máriahalom Televízió)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés-sablon elfogadásával, amely a 

médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre –megállapítja, hogy a Máriahalmi Faluvédő 

Egyesület Máriahalom Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. 

év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és erre tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 

jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 

 

A Médiatanács 41/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Danubia Televízió Kft. 

(Danubia Televízió)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés-tervezet elfogadásával, amely a 

médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre –megállapítja, hogy a Danubia Televízió Kft. 

Danubia Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és erre tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 

jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
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A Médiatanács 42/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [ÉK-TV Kft. (Pannon TV)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés-tervezet elfogadásával, amely a 

médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre –megállapítja, hogy az ÉK-TV Kft. Pannon TV 

médiaszolgáltatása állandó megnevezésű tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette 

az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét, és erre tekintettel az 

Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a 

médiaszolgáltatóval szemben. 

 

A Médiatanács 43/2015. (I. 13.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Kunszövetség Egyesület 

(Karcag FM – Karcag 88,0 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés- tervezet elfogadásával, amely a 

médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre –megállapítja, hogy a Kunszövetség 

Egyesület Karcag FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és erre tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 

jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 

 

 

13. 9/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. által a TV2 adón 2014. október 31-én 

18:00 órai kezdettel sugárzott "Tények" című műsorszám "Egyetemi kancellárok kinevezése" 

című riportját illetően 

 

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

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

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 44/2015. (I. 13.) számú döntése 

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

kérelme a TV2 Média Csoport Kft. által a TV2 adón 2014. október 31-én 18:00 órai kezdettel 

sugárzott „Tények” című műsorszám „Egyetemi kancellárok kinevezése” című riportját illetően 

 

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

munkatársa által benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelmet, és megállapítja, hogy a TV2 Média 

Csoport Kft. TV2 csatornája által 2014. október 31-én 18:00 órai kezdettel sugárzott „Tények” 

című műsorszámban 18:26:00 órakor közzétett összeállítás kapcsán a Médiaszolgáltató nem 

sértette meg az Smtv. 13. §-ában, valamint az Mttv. 12. § (2) bekezdésében foglalt 

kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 

 

 

14. 10/2015. M. R. P. kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M1 állandó 

megnevezésű csatornáján 2014. november 20-án sugárzott "Az Este" című műsorszám 

21:57:18-kor kezdődött összeállításával kapcsolatban 

 

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

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

döntést hozta: 
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A Médiatanács 45/2015. (I. 13.) számú döntése 

M. R. P. kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű 

csatornáján 2014. november 20-án sugárzott, „Az Este” című műsorszám 21:57:18-kor 

kezdődött összeállításával kapcsolatban 

 

A Médiatanács a M. R. P. kérelmező által a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. 2014. november 20-án 

sugárzott „Az Este” című műsorszám 21:57:18-kor kezdődött összeállítása vonatkozásában 

benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelem alapján indult hatósági eljárást a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján megszünteti. 

 

 

15. 11/2015. A Hegyalja Média Kft. által üzemeltetett Szent István Rádió - Tokaj (101,8 MHz) 

állandó megnevezésű közösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. október 1-je és 7-e közötti 

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

foglaltak vélelmezett megsértése] 

 

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

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 46/2015. (I. 13.) számú döntése 

a Hegyalja Média Kft. által üzemeltetett Szent István Rádió - Tokaj (101,8 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. október 1-je és 7-e közötti műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésben foglaltak 

vélelmezett megsértése] 

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Hegyalja Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 

63. § (12) bekezdésben foglalt rendelkezések az általa üzemeltetett Szent István Rádió - Tokaj 

állandó megnevezésű közösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. október 1-je és 7-e közötti 

adáshéten történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

 

 

16. 12/2015. A Friss Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió (Debrecen 90,0 

MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. szeptember 1-7. közötti 

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

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

megsértése] 

 

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

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 47/2015. (I. 13.) számú döntése 

a Friss Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió (Debrecen 90,0 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. szeptember 1 - 7. közötti műsorának hatósági 

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

bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Friss Rádió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 

az általa üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 

2014. szeptember 1 - 7. közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 

valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 80.000 Ft bírsággal sújtja.  
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17. 13/2015. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Sárvár (Sárvár 95,2 

MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. szeptember 1-7. 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, 5/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 48/2015. (I. 13.) számú döntése 

a Mária Rádió Frekvencia Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Sárvár (Sárvár 95,2 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. szeptember 1 - 7. közötti műsorának hatósági 

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

megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. az általa üzemeltetett Mária 

Rádió Sárvár (Sárvár 95,2 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. 

szeptember 1 - 7. közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 40.000 

Ft bírsággal sújtja.  

 

 

18. 14/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. november 6-án sugárzott "Tények" című műsorszám 18:26:50-

kor kezdődött, "Vita Vida Ildikó kitiltásáról" elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

 

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

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 49/2015. (I. 13.) számú döntése 

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

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

november 6-án sugárzott „Tények” című műsorszám 18:26:50-kor kezdődött, „Vita Vida Ildikó 

kitiltásáról” elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

 

A Médiatanács 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 6-án 

sugárzott „Tények” című műsorszám 18:26:50-kor kezdődött, „Vita Vida Ildikó kitiltásáról” 

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

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

 

 

19. 15/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. november 21-én 18 órától sugárzott "Híradó" című műsorszám 

"Többen maradhatnak a devizahitelesek" elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

 

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

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

döntést hozta: 
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A Médiatanács 50/2015. (I. 13.) számú döntése 

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

kérelme a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 

2014. november 21-én 18 órától sugárzott „Híradó” című műsorszám „Többen maradhatnak a 

devizahitelesek” elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

 

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

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

Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. november 21-én 18 órától sugárzott 

„Híradó” című műsorszám „Többen maradhatnak a devizahitelesek” elnevezésű összeállításában 

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

Mttv. 12. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést. 

 

 

20. 16/2015. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. június 18-án 

sugárzott Mokka című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 

megsértése] - előzmény: 469/2014. számú előterjesztés 

 

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

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 51/2015. (I. 13.) számú döntése 

a TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. június 18-án sugárzott Mokka 

című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornán 2014. június 18-án 

sugárzott Mokka című műsorszám közzétételekor megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, 

ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja alapján 450 000 Ft bírsággal sújtja. 

 

 

21. 17/2015. Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. 

(www.tvmusor.hu), a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft. (Fejér megyei Hírlap, Napló, Vas 

Népe, Zalai Hírlap), a Mediaworks Regionális Kiadó Kft. (korábbi nevén: Axel Springer-

Magyarország Kft.; Heves megyei Hírlap, Somogyi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Új Néplap, TVR-

Hét, Tolnai Népújság), a Népújság Kft. (Békés megyei Hírlap), a Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. 

(Petőfi Népe), a Melinor Alkotóház Kft. (Zseb TV) és a Palóc Média Kft. (Nógrád megyei Hírlap) 

médiatartalmaiban [előzmény: 528/2014. számú előterjesztés - a klasszifikációs ajánlás 

felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2014. II. negyedév)] 

 

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

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

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 52/2015. (I. 13.) számú döntése 

a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2014. II. negyedév) – Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. (www.tvmusor.hu) 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. internetes 

sajtótermékének 2014. június 24-i kiadványával megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében 

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

 

A Médiatanács 53/2015. (I. 13.) számú döntése 

a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2014. II. negyedév) – Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. (Fejér megyei Hírlap, Napló, Vas 

Népe, Zalai Hírlap) 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. a sajtótermékeinek 

2014. június 24-i kiadványaival megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért az 

Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 

 

A Médiatanács 54/2015. (I. 13.) számú döntése 

a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2014. II. negyedév) – Mediaworks Regionális Kiadó Kft. {korábbi nevén: Axel Springer- 

Magyarország Kft.} (Heves megyei Hírlap, Somogyi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Új Néplap, TVR-Hét, 

Tolnai Népújság) 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Mediaworks Regionális Kiadó Kft. (korábbi nevén: Axel 

Springer - Magyarország Kft.) a sajtótermékeinek 2014. június 24-i kiadványaival megsértette az 

Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott 

jogkövetkezményt alkalmazza. 

 

A Médiatanács 55/2015. (I. 13.) számú döntése 

a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2014. II. negyedév) – Népújság Kft. (Békés megyei Hírlap) 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Népújság Kft. sajtótermékének 2014. június 24-i 

kiadványával megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § (1) 

bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 

 

A Médiatanács 56/2015. (I. 13.) számú döntése 

a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2014. II. negyedév) – Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. (Petőfi Népe) 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. sajtótermékének 2014. június 

24-i kiadványával megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § 

(1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 

 

A Médiatanács 57/2015. (I. 13.) számú döntése 

a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2014. II. negyedév) – Melinor Alkotóház Kft. (Zseb TV) 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Melinor Alkotóház Kft sajtótermékének 2014. június 24-i 

kiadványával megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § (1) 

bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 

 

A Médiatanács 58/2015. (I. 13.) számú döntése 

a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2014. II. negyedév) – Palóc Média Kft. (Nógrád megyei Hírlap) 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Palóc Média Kft. sajtótermékének 2014. június 24-i 

kiadványával megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § (1) 

bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 

 

 

22. 22/2015. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2014. október) 

- TV2 Média Csoport Kft. (TV2), az Mttv. 32. § (4) bekezdésének megsértése - előzmény: 

539/2014. számú előterjesztés 

 

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

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

döntést hozta: 
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A Médiatanács 59/2015. (I. 13.) számú döntése 

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

Csoport Kft. (TV2), az Mttv. 32. § (4) bekezdésének megsértése 

 

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

2014. október 11-én a 19:24:18-kor, 21-én a 19:16:34-kor, illetve 27-én a 19:35:28-kor 

sugárzott „Süss fel nap!”című műsorában összesen három alkalommal megsértette az Mttv. 32. 

§ (4) 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. 

 

 

23. 23/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. november 21-én 18 órai kezdettel sugárzott "Tények", valamint 

a 2014. november 22-én 0.20-kor sugárzott "Tények este" című műsorszámokban 

bemutatott "Csökkentik a hitelek kamatát" elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

 

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

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 60/2015. (I. 13.) számú döntése 

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

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

november 21-én 18 órai kezdettel sugárzott „Tények”, valamint a 2014. november 22-én 0.20-

kor sugárzott „Tények este” című műsorszámokban bemutatott „Csökkentik a hitelek kamatát” 

elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

 

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

kiegyensúlyozottsági kérelmét elutasítja, és megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Kft. 

médiaszolgáltató a TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. november 21-én 18 

órai kezdettel sugárzott „Tények”, valamint a 2014. november 22-én 0.20-kor sugárzott „Tények 

este” című műsorszámokban közreadott „Csökkentik a hitelek kamatát” elnevezésű 

összeállítással nem sértette meg az Smtv. 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatás 

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

 

 

24. T-1/2015. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/22625-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 61/2015. (I. 13.) számú döntése 

a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára hozzáférhető 

műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító MN/22625-4/2014. 

számú hivatali határozattal szemben 

 

A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

(elsőfokú hatóság) 2014. november 3. napján kelt, MN/22625-4/2014. számú határozata ellen 

a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az 

elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
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25. T-2/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/22624-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 62/2015. (I. 13.) számú döntése 

a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallási fogyatékkal élők számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/22624-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

(elsőfokú hatóság) 2014. november 3. napján kelt, MN/22624-4/2014. számú határozata ellen 

a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és 

az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

 

26. E-3/2015. A 2014. december 1-jétől 2014. december 31-ig kiadmányozott hivatali 

döntésekről 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

27. E-4/2015. Tájékoztató az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézetének 2012-2014 

közötti középtávú szakmai koncepciójának megvalósulásáról, valamint a 2015-2017 

időszakra szóló középtávú szakmai koncepciójáról 

Dr. Koltay András ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

 

 

Dr. Karas Monika az ülést 15 óra 10 perckor berekesztette. 

 

Budapest, 2015. január 16. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

Sipkáné Czeiner Boglárka 

 

Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 
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