
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. január 20-án (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-26. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-26. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-26. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-26. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-26. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-26. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-26. pontoknál/ 

Takách Zsuzsanna igazgató /1-26. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-26. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-26. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-26. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /11-26. pontoknál/  

dr. Kállay Eszter jogi munkatárs /1-26. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna, jogi munkatárs, a jegyzőkönyv vezetője /1-26. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-7. pontoknál/ 
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Az ülést Elnök Asszony 14 óra 07 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét, egyúttal bejelentette, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kollarik Tamás. Elnök 

Asszony 7. napirendi pontként javasolta a T-5/2015. számú előterjesztés sürgősséggel történő 

napirendre vételét. Ezzel a módosítással Elnök Asszony a rendes és a sürgősségi napirendi 

javaslaton szereplő előterjesztések, valamint tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel 

szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett a 

63A/2015. (I. 20.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

 

MTVA-6/2015. Pályázati felhívás kibocsátása kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának 

támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2015) 

MTVA-7/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció Filmgyártó és Média Kft. kérelme 

MTVA-8/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Múlt-kor Kulturális Alapítvány kérelme 

MTVA-9/2015. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított CinemaStar Kft. kérelme 

MTVA-10/2015. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció Kft. tájékoztatása 

MTVA-11/2015. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra 2014. decemberi pénzügyi jelentése 

T-5/2015. Az ismeretterjesztő filmek (KOlLÁNYIÁGOSTON2015), és animációs filmek 

(MACSKÁSSYGYULA2015) gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárások 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint a lekérhető (online) közszolgálati 

műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 

(NEUMANNJÁNOS2014) meghirdetett pályázati eljárás új bírálóbizottsági tagjának 

megválasztásáról 

36/2015. A Budapest 96,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

37/2015. A MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (Miskolc Városi Televízió - Miskolc 41. 

cs.) kérelme garanciáról óvadékra áttérés iránt 

38/2015. Csőszi Viktor Rádió Smile állandó megnevezésű Kiskunfélegyháza 89,9 MHz 

médiaszolgáltatásának közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésére irányuló új eljárás 

lezárása 

39/2015. A Sopron 104,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 

27/2015. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. október 24-én 12 óra 

34 perctől sugárzott Trója - Háború egy asszony szerelméért című műsorszám korhatár-

besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett 

megsértése] 

28/2015. A Kultúr-Média Kft. által üzemeltett Rádió 451 (Szentes 106,1 MHz) állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatás 2014. október 6-12. között közreadott műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a (4) 

bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

29/2015. A Rádió Horizont Kft. által üzemeltetett Rádió Törökszentmiklós (Törökszentmiklós 

89,6 MHz) állandó megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. október 27-e és 

november 2-a közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 

(12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában vélelmezett megsértése] 

30/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a "Non-stop" című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

31/2015. Dr. Sz. Sz. országgyűlési képviselő kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar Televízió 

Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. november 8-án 19 óra 30 

perctől sugárzott "Híradó" című műsorszámmal kapcsolatban 

33/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. által a TV2 adón 2014. november 6-án 

18:00 órai kezdettel sugárzott "Tények" című műsorszám "Kevesebb gimnázium lehet" című 

riportját illetően 
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34/2015. A Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió (Gyöngyös 92,4 MHz) 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. október 27. - november 2. közötti 

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

valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése 

35/2015. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2014. október) - 

Magyar RTL Televízió Zrt. (RTL Klub), az Mttv. 32. § (4) bekezdésének megsértése - előzmény: 

556/2014. számú előterjesztés 

40/2015. A Radio Studio Kft. által üzemeltetett Stúdió FM 96,3 (vételkörzet: Zalaegerszeg 96,3 

MHz) állandó megnevezésű helyi kisközösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 26. és 

szeptember 1. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 

(12) bekezdésében a 66. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 32. § (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezések vélelmezett megsértése] - előzmény: 517/2014. számú előterjesztés 

41/2015. A Hír Televízió Zrt. Hír TV csatornáján 2014. december 31-én sugárzott Paletta című 

műsorszám Maksa Híradójában elhangzottak miatt érkezett, a kiskorúakat védő szabályok és az 

Smtv. 14. § (1)-(2) bekezdésének megsértését vélelmező bejelentések 

26/2015. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2014. II. 

negyedév) 

32/2015. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi tevékenységéről szóló 

országgyűlési beszámoló tervezete 

T-3/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/24511-5/2014. számú hivatali határozattal szemben 

T-4/2015. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/24522-5/2014. számú hivatali határozattal szemben 

E-5/2015. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és Fővárosi Törvényszék által, a 

Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-6/2015. Pályázati felhívás kibocsátása kisjátékfilmek és kísérleti filmek 

gyártásának támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2015) 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

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

alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 63/2015. (I. 20.) számú döntése 

a HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a kisjátékfilmek és kísérleti 

filmek gyártásának támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2015) vonatkozó pályázati felhívást és 

pályázati kérelmet a döntés mellékletét képező formában. 

 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 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 

 

 

2. MTVA-7/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció Filmgyártó és Média Kft. 

kérelme 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt A) javaslatot, és az 

alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 64/2015. (I. 20.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk 

Produkció Filmgyártó és Média Kft. kérelméről 

 

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

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2013) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció Filmgyártó és Média 

Kft. „A mangalica sikere” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2013-24/2013. 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 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-8/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Múlt-kor Kulturális Alapítvány kérelme 
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Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt A) javaslatot, és az 

alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 65/2015. (I. 20.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Múlt-kor Kulturális 

Alapítvány kérelméről 

 

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

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2013) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Múlt-kor Kulturális Alapítvány MA-EMBERJUDIT2013-

46/2013. iktatószámon nyilvántartott „Rákosi Mátyás száműzetésben” című pályázata esetében 

a kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési 

határidő 2015. december 31-ére, a beszámolási határidő 2016. február 16-ára, valamint a 

bemutatási határidő 2016. június 30-ára 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. 

 

 

4. MTVA-9/2015. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CinemaStar Kft. kérelme 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt A) javaslatot, és az 

alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 66/2015. (I. 20.) számú döntése 

a FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CinemaStar Kft. 

kérelméről 

 

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

televíziófilmek és televíziófilm sorozatok gyártásának támogatására (FEHÉRGYÖRGY2014) 

meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CinemaStar Kft. MA-

FEHÉRGYÖRGY2014-13/2014. iktatószámon nyilvántartott „Janus” című pályázata esetében a 

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

filmalkotást 75 perc időtartamban készítse el, továbbá, hogy a bemutatást vállaló 

médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a 75 perc időtartamú változatot szerkessze 

adásba, azonban felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő 

feltöltésére. 

 

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-10/2015. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció Kft. tájékoztatása 
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Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 

tudomásul vette. 

 

 

6. MTVA-11/2015. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra 2014. decemberi pénzügyi jelentése 

 

Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 

tudomásul vette. 

 

 

7. T-5/2015. Az ismeretterjesztő filmek (KOlLÁNYIÁGOSTON2015), és animációs filmek 

(MACSKÁSSYGYULA2015) gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárások 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint a lekérhető (online) közszolgálati 

műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 

(NEUMANNJÁNOS2014) meghirdetett pályázati eljárás új bírálóbizottsági tagjának 

megválasztásáról 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt három döntési 

javaslatot, és az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 67/2015. (I. 20.) számú döntése  

az ismeretterjesztő filmek (KOLLÁNYIÁGOSTON2015) gyártásának támogatására meghirdetett 

pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

1.  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az ismeretterjesztő filmek gyártásának 

támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2015) meghirdetett pályázati eljárásban beérkezett 

szinopszisokat és pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja 

meg: 

 KOLLÁNYIÁGOSTON2015 

elnök Gyurity Monika 

tagok 
dr. Tőkéczki László 

Vitézy László 

 

A Médiatanács a KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére 

Gyurity Monikát választja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya: 2015. január 20-ától 2015. 

december 31-éig tart. 

 

2. A Médiatanács az elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400.000,- Ft-ban, a 

tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000,- Ft-ban állapítja meg.  

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 

munkanapon belül kerül kifizetésre. 

Az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2015) meghirdetett 

pályázati eljárás három fordulójában valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és elkészült 

filmalkotás megtekintéséért a bizottsági elnök részére bruttó 400.000,- Ft, a tagok részére bruttó 

350.000,- Ft díjazás jár. A további egy havi díj kifizetésének feltétele a bírálóbizottságok 

működésének szabályairól szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, az elnök által 

benyújtott általános értékelés Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a Médiatanács az 

általános értékelés elfogadásával egyidejűleg dönt. 

 

3. A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 
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b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak 

szerint kösse meg, 

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

közzétételről. 

 

A Médiatanács 68/2015. (I. 20.) számú döntése 

az animációs filmek (MACSKÁSSYGYULA2015) gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 

eljárások bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az animációs filmek gyártásának 

támogatására (MACSKÁSSYGYULA2015) gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 

eljárásban beérkezett szinopszisokat és pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi 

személyeket választja meg, illetve nevezi ki: 

 

 MACSKÁSSYGYULA2015 

elnök Varsányi Ferenc 

tagok 
Kerek Béla 

Medveczky Balázs 

 

A Médiatanács a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére 

Varsányi Ferencet választja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának és kinevezésének időbeli hatálya: 2015. 

január 20-ától 2015. december 31-éig tart. 

 

2. A Médiatanács az elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400.000,- Ft-ban, a 

megválasztott tag megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000,- Ft-ban állapítja 

meg. 

A kinevezett tag – Medvecky Balázs – feladatát díjazás nélkül látja el. 

A bírálóbizottsági elnök és a megválasztott tag megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 

15 munkanapon belül kerül kifizetésre. 

Az animációs filmek gyártásának támogatására (MACSKÁSSYGYULA2015) meghirdetett pályázati 

eljárás három fordulójában valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és elkészült filmalkotás 

megtekintéséért a bizottsági elnök részére bruttó 400.000,- Ft, a megválasztott tag részére bruttó 

350.000,- Ft díjazás jár. A további egy havi díj kifizetésének feltétele a bírálóbizottságok 

működésének szabályairól szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, az elnök által 

benyújtott általános értékelés Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a Médiatanács az 

általános értékelés elfogadásával egyidejűleg dönt. 

 

3. A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott/kinevezett 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. 

 

A Médiatanács 69/2015. (I. 20.) számú döntése 

a lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és 

közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2014) meghirdetett pályázati eljárás új 

bírálóbizottsági tagjának megválasztásáról 

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a lekérhető (online) közszolgálati 

műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és közzétételének támogatására 
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(NEUMANNJÁNOS2014) meghirdetett pályázati eljárásban beérkezett szinopszisokat és 

pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává Feledy Andrást választja meg. 

A bírálóbizottsági tag megbízatásának és kinevezésének időbeli hatálya: 2015. január 20-ától 

2015. január 31-éig tart. 

 

2. A Médiatanács a bírálóbizottsági tag megbízási díját feladatvégzés esetén bruttó 150.000,- Ft-

ban állapítja meg. A bírálóbizottsági tag megbízási díja a teljesítés igazolását követő 15 

munkanapon belül kerül kifizetésre. 

 

3. A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagot, 

b) a megbízási szerződést és összeférhetetlenségi nyilatkozatot az elfogadottak szerint 

kösse meg, 

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

közzétételről. 

 

 

8. 36/2015. A Budapest 96,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

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

alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 70/2015. (I. 20.) számú döntése 

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

án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Rákosmente Rádió Kft. a Médiatanács 1220/2014. (XII. 

16.) számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránt kérelmet nyújtott be – az Mttv. 58. § (2) 

bekezdése alapján a Budapest 96,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására megindított pályázati eljárást a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

jogerős döntéséig felfüggeszti. 

 

 

9. 37/2015. A MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (Miskolc Városi Televízió - Miskolc 

41. cs.) kérelme garanciáról óvadékra áttérés iránt 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

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

alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 71/2015. (I. 20.) számú döntése 

a MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (Miskolc Városi Televízió - Miskolc 41. cs.) 

kérelme garanciáról óvadékra áttérés iránt 

 

A Médiatanács a MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (Miskolc Városi Televízió – 

Miskolc 41. cs.) médiaszolgáltató kérelmére a változással egységes szerkezetbe foglalt, az 

előterjesztéshez mellékelt hatósági szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a 

médiaszolgáltató garancia helyett óvadékot nyújtson. 
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10. 38/2015. Csőszi Viktor Rádió Smile állandó megnevezésű Kiskunfélegyháza 89,9 MHz 

médiaszolgáltatásának közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésére irányuló új eljárás 

lezárása 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

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

alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 72/2015. (I. 20.) számú döntése 

Csőszi Viktor Rádió Smile állandó megnevezésű Kiskunfélegyháza 89,9 MHz 

médiaszolgáltatásának közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésére irányuló új eljárás 

lezárása 

 

A Médiatanács a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.649.993/2013/7. számú, a 

Kúria Kfv.II.37.051/2014/4. számú ítéletével hatályában fenntartott ítélete alapján lefolytatott 

megismételt eljárásban az Mttv. 209. § (2) bekezdése szerint Csőszi Viktor médiaszolgáltató 

Kiskunfélegyháza 89,9 MHz nem nyereségérdekelt jellegű, kisközösségi médiaszolgáltatását a 

médiaszolgáltató kérelme alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el, és a 

médiaszolgáltató hatályos műsorszolgáltatási szerződését hatósági szerződéssé alakítja át a 

mellékelt hatósági szerződés szerint. 

 

 

11. 39/2015. A Sopron 104,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 

és pályázati felhívás tervezete 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt két döntési 

javaslatot, és az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 73/2015. (I. 20.) számú döntése 

a Sopron 104,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 

 

A Médiatanács elfogadja a Sopron 104,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség Hivatal 

által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint: 

 

Névleges  

telephely 

Frekvencia 

(MHz) 

ERPmax 

(MHz) 

Heffmax 

(m) 

Sztereo  

vételkörzet 

(fő) 

Sztereo  

vételkörzet 
P A Telepítési feltételek 

Sopron 104,6 603 365 86 000 3-24 V D 

A becsült számított ellátottság  

a nemzetközileg koordinált  

adótelephely (16°34’13’’; 

47°39’47”) és sugárzási  

paraméterek alapján került  

meghatározásra. 

 

 

A Médiatanács 74/2015. (I. 20.) számú döntése 

a Sopron 104,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Sopron 104,6 MHz 

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

a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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12. 27/2015. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. október 24-

én 12 óra 34 perctől sugárzott „Trója - Háború egy asszony szerelméért” című műsorszám 

korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 

vélelmezett megsértése] 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

A Médiatanács 75/2015. (I. 20.) számú döntése 

a TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2014. október 24-én 12 óra 34 

perctől sugárzott „Trója – Háború egy asszony szerelméért” című műsorszám korhatár-

besorolása 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával hatósági 

eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának 2014. október 24-én egy alkalommal történt vélelmezett megsértése 

tárgyában. 

 

 

13. 28/2015. A Kultúr-Média Kft. által üzemeltett Rádió 451 (Szentes 106,1 MHz) állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatás 2014. október 6-12. között közreadott műsorának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a (4) 

bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 76/2015. (I. 20.) számú döntése 

a Kultúr-Média Kft. által üzemeltetett Rádió 451 (Szentes 106,1 MHz) állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatás 2014. október 6 – 12. között közreadott műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a (4) bekezdésében 

foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

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

32. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek az általa 

üzemeltetett Rádió 451 állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2014. október 6 – 12. közötti 

adáshetén történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

 

 

14. 29/2015. A Rádió Horizont Kft. által üzemeltetett Rádió Törökszentmiklós 

(Törökszentmiklós 89,6 MHz) állandó megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. 

október 27-e és november 2-a közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában vélelmezett megsértése] 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta. 

 

A Médiatanács 77/2015. (I. 20.) számú döntése 

a Rádió Horizont Kft. által üzemeltetett Rádió Törökszentmiklós (Törökszentmiklós 89,6 MHz) 

állandó megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2014. október 27-e és november 2-

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

bekezdésben és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglaltak vélelmezett megsértése] 
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A Médiatanács hatósági eljárást indít a Rádió Horizont Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 

63. § (12) bekezdésben és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések az általa 

üzemeltetett Rádió Törökszentmiklós állandó megnevezésű közösségi rádiós médiaszolgáltatás 

közötti adáshéten 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 beazonosítatlan (instrumentális) zeneművek 

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

 

 

15. 30/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a "Non-stop" című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 78/2015. (I. 20.) számú döntése 

a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a "Non-stop" című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt 

[az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 

A Médiatanács a Magyar RTL Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére 

megállapítja, hogy a „Non-stop” című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári 

kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott) sorolandó. 

 

 

16. 31/2015. Dr. Sz. Sz. országgyűlési képviselő kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar 

Televízió Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. november 8-án 

19 óra 30 perctől sugárzott "Híradó" című műsorszámmal kapcsolatban 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 79/2015. (I. 20.) számú döntése 

dr. Sz. Sz. országgyűlési képviselő kiegyensúlyozottsági kérelme a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. 

M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. november 8-án 19 óra 30 perctől 

sugárzott „Híradó” című műsorszámmal kapcsolatban 

 

A Médiatanács a dr. Sz. Sz. országgyűlési képviselő által a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. 

médiaszolgáltatóval szemben az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban 2014. 

november 8-án 19 óra 30 perces kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszám vonatkozásában 

benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelem alapján indult hatósági eljárást a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (2) bekezdése és 

a 31. § (2) bekezdése alapján megszünteti. 

 

 

17. 33/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. által a TV2 adón 2014. november 6-án 

18:00 órai kezdettel sugárzott "Tények" című műsorszám "Kevesebb gimnázium lehet" című 

riportját illetően 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 
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A Médiatanács 80/2015. (I. 20.) számú döntése 

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

kérelme a TV2 Média Csoport Kft. által a TV2 adón 2014. november 6-án 18:00 órai kezdettel 

sugárzott „Tények” című műsorszám „Kevesebb gimnázium lehet” 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. november 6-án 18:00 órai kezdettel sugárzott „Tények” 

című műsorszámban 18:58:44 órakor közzétett összeállítás kapcsán a Médiaszolgáltató nem 

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

kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 

 

 

18. 34/2015. A Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió (Gyöngyös 

92,4 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. október 27. - november 2. 

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

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

vélelmezett megsértése] 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 81/2015. (I. 20.) számú döntése 

a Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió (Gyöngyös 92,4 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. október 27 – november 2. közötti műsorának 

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

§ (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Mátra Média Kulturális Egyesület médiaszolgáltatóval 

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

rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Maxi Rádió állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2014. október 27 – november 2. közötti adáshéten történt vélelmezett 

megsértése tárgyában. 
 

 

19. 35/2015. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2014. 

október) - Magyar RTL Televízió Zrt. (RTL Klub), az Mttv. 32. § (4) bekezdésének megsértése - 

előzmény: 556/2014. számú előterjesztés 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 82/2015. (I. 20.) számú döntése 

az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2014. október) – Magyar RTL 

Televízió Zrt. (RTL Klub), az Mttv. 32. § (4) bekezdésének megsértése 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. általa üzemeltetett RTL Klub 

csatornán 2014. október 7-én 20:09:28-kor, valamint 23:09:57-kor sugárzott műsoraiban 

összesen két 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. 
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20. 40/2015. A Radio Studio Kft. által üzemeltetett Stúdió FM 96,3 (vételkörzet: 

Zalaegerszeg 96,3 MHz) állandó megnevezésű helyi kisközösségi médiaszolgáltatás 2014. 

augusztus 26. és szeptember 1. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében a 66. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 

32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] - előzmény: 517/2014. 

számú előterjesztés 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 83/2015. (I. 20.) számú döntése 

a Radio Studio Kft. által üzemeltetett Stúdió FM 96,3 (vételkörzet: Zalaegerszeg 96,3 MHz) 

állandó megnevezésű helyi kisközösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 26. és szeptember 

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

bekezdésében, a 66. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezések vélelmezett megsértése]  

 

A Médiatanács megállapítja, hogy Radio Studio Kft. az általa üzemeltetett Stúdió FM 96,3 állandó 

megnevezésű helyi kisközösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 26. és szeptember 1. napja 

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

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

20.000 Ft bírsággal sújtja.  

 

A Médiatanács megállapítja, hogy Radio Studio Kft. az általa üzemeltetett Stúdió FM 96,3 állandó 

megnevezésű helyi kisközösségi médiaszolgáltatás 2014. augusztus 26. és szeptember 1. napja 

közötti működése során megsértette az Mttv. 32. § (4) bekezdésében foglaltakat, ezért a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000 Ft bírsággal sújtja.  

 

 

21. 41/2015. A Hír Televízió Zrt. Hír TV csatornáján 2014. december 31-én sugárzott Paletta 

című műsorszám Maksa Híradójában elhangzottak miatt érkezett, a kiskorúakat védő szabályok 

és az Smtv. 14. § (1)-(2) bekezdésének megsértését vélelmező bejelentések 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 84/2015. (I. 20.) számú döntése 

a Hír Televízió Zrt. Hírt TV csatornáján 2014. december 31-én sugárzott Paletta című műsorszám 

Maksa Híradójában elhangzottak miatt érkezett, a kiskorúakat védő szabályok és az Smtv. 14. § 

(1)-(2) bekezdésének megsértését vélelmező bejelentések 

 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít 

a Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 14. § (1) bekezdésének, valamint az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése tárgyában a Hír TV 

csatornán 2014. december 31-én sugárzott Paletta című műsorszámban 16:49:35-kor 

elhangzott kijelentés miatt. 

 

 

22. 26/2015. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2014. II. 

negyedév) 

 

Mádl András ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

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

alábbi döntést hozta: 



14 

 

A Médiatanács 85/2015. (I. 20.) számú döntése 

Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2014. II. negyedév) 

 

A Médiatanács elfogadja a termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 

(2014. II. negyedév) című anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

 

 

23. 32/2015. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 

tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló tervezete 

 

Sarlós Péterné ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

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

alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 86/2015. (I. 20.) számú döntése 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi tevékenységéről szóló 

országgyűlési beszámoló tervezete 

 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztésben foglalt országgyűlési beszámoló elkészítésének 

ütemezését és a beszámoló tartalomjegyzékének tervezetét.  

 

 

24. T-3/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/24511-5/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

Vass Ágnes ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

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

alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 87/2015. (I. 20.) számú döntése 

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

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/24511-5/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

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

(elsőfokú hatóság) 2014. november 18. napján kelt, MN/24511-5/2014. számú határozata ellen 

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

az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

 

25. T-4/2015. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/24522-5/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

Vass Ágnes ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

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

alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 88/2015. (I. 20.) számú döntése 

a TV2 Médiacsoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallási fogyatékkal élők számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/24522-5/2014. számú hivatali határozattal szemben 
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A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

(elsőfokú hatóság) 2014. november 18. napján kelt, MN/24522-5/2014. számú határozata ellen 

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

elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

 

26. E-5/2015. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és Fővárosi Törvényszék által, 

a Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

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

 

Budapest, 2015. január 22. 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

dr. Vincze Zsuzsanna 

 

 

Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 

 

 

 

 

 dr. Kollarik Tamás dr. Karas Monika 

 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 

 


