
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. január 27-én (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-15. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-15. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-15. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-15. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-15. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

dr. Bodonovich Jenő média- és hírközlési biztos /1. pontnál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-15. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-15. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-15. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-15. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna jogi munkatárs /1-15. pontoknál/ 

dr. Kállay Eszter jogi munkatárs /1-15. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /11-15. pontoknál/ 

Vajda Boglárka osztályvezető /1-15. pontoknál/ 

Sipkáné Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-15. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

 

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

Fulmer Márta mb. gazdasági igazgató /1-2. pontoknál/ 

Vigh Zoltán digitális átállás koordinátor/1-3. pontoknál/ 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-6. pontoknál/ 

 

  



2 

Az ülést dr. Karas Monika 14 óra 05 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Karas Monika 1. napirendi pontként javasolta tárgyalásra az E-6/2015. 

számú tájékoztatót és 6. napirendi pontként az 50/2015. számú 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 89/2015. (I. 27.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette 

napirendre: 

 

E-6/2015. A Média- és Hírközlési Biztos 2014. IV. negyedévi beszámolója a médiaszolgáltatókat 

valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

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

középtávú üzleti terve 2018-ig 

MTVA-12/2015. A Médiatanács előzetes jóváhagyás iránti kérelem a Médiaszolgáltatás-támogató 

és Vagyonkezelő Alap számára az Eutelsattal műsorterjesztésre vonatkozó szerződés megkötése 

tárgyában 

MTVA-13/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás első 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított PARTNERSFILM Kft. kérelme 

MTVA-14/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2012, 

KOLLÁNYIÁGOSTON2013, valamint a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásokban 

kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary Kft. kérelme 

MTVA-15/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Buda Balázs kérelme 

50/2015. A Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

45/2015. A Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

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

alaki vizsgálata 

46/2015. A Médiatanács által a Budapest 94,2 MHz körzeti rádió médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. június 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

47/2015. A Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

felfüggesztése 

48/2015. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek hasznosítására irányuló pályázati 

felhívás tervezete 

42/2015. Szabó Ferenc által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű kisközösségi 

vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Siófok 88,7 MHz) 2014. október 10-16. között 

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

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

megsértése] 

43/2015. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által működtetett Szent István Rádió 95,1 MHz 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Miskolc 95,1 MHz, 

vételkörzet-bővítés: Encs 95,4 MHz) 2014. augusztus 26. és szeptember 1. között sugárzott 

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

a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 538/2014. 

számú előterjesztés 

44/2015. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme "Az újvilág bosszúangyalai 2." című 

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

49/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató M1 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. november 8-án 19 óra 30 perctől sugárzott "Híradó" című 

műsorszám 19:39:14-kor kezdődött hírblokkjához fűzött hírolvasói véleménnyel kapcsolatos 

hatósági eljárás [Mttv. 12. § (3) és (4) bekezdéseinek vélelmezett megsértése] 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. E-6/2015. A Média- és Hírközlési Biztos 2014. IV. negyedévi beszámolója a 

médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

 

A Hivatal részéről dr. Bodonovich Jenő ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul 

vett. 

 

 

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

és középtávú üzleti terve 2018-ig 

 

Dr. Szabó László Zsolt ismertette az előterjesztést. Dr. Karas Monika az előterjesztés napolását 

javasolta. Sorbán János kifejtette véleményét. Dr. Auer János kérdésére Fulmer Márta válaszolt. 

Ezt követően dr. Karas Monika szavazásra tette fel a napolási javaslatot, melyet a Médiatanács a 

jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott és az előterjesztés 

tárgyalását elnapolta. 

 

 

3. MTVA-12/2015. A Médiatanács előzetes jóváhagyás iránti kérelem a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap számára az Eutelsattal műsorterjesztésre vonatkozó 

szerződés megkötése tárgyában 

 

Dr. Szabó László 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 90/2015. (I. 27.) számú döntése 

a Médiatanács előzetes jóváhagyás iránti kérelem az Eutelsat SA műholdas szolgáltatóval közös 

ajánlatot benyújtó konzorciummal, műholdas SD rendszerű műsorterjesztési szolgáltatás 

nyújtása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséhez és a szerződés 

megkötéséhez 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 90/2015. (I. 27.) számú döntésével 

engedélyezi a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára, hogy a közszolgálati 

audiovizuális médiaszolgáltatások műholdas SD rendszerű műsorterjesztési szolgáltatására 

irányuló, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményét kihirdesse és a 

szerződés megkötésére a felhatalmazást megadja a Magyar Telekom Nyrt. vezette 

konzorciummal. 

 

 

4. MTVA-13/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárás első 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított PARTNERSFILM 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 91/2015. (I. 27.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított PARTNERSFILM 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 PARTNERSFILM Kft. „Élet a Dunán” című, MA-
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EMBERJUDIT2013-19/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett 

által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2015. január 31-ére, a 

beszámolási határidő 2015. március 31-ére, valamint 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. 

 

 

5. MTVA-14/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2012, 

KOLLÁNYIÁGOSTON2013, valamint a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásokban 

kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary 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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 92/2015. (I. 27.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2012 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary 

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 NatFilm Hungary Kft. „Vad Kunság – A 

homokjárta puszta” című (új cím: „Vad Kunság – A puszta rejtett élete”), MA-

KOLLÁNYIÁGOSTON2012-51/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2016. 

április 15-ére, a beszámolási határidő 2016. május 31-ére, a bemutatási határidő 2016. október 

15-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. 

 

A Médiatanács 93/2015. (I. 27.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary 

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 NatFilm Hungary Kft. „Fajmentők akcióban” 

című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2013-35/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

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

december 31-ére, a beszámolási határidő 2016. február 16-ára, 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 
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döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 

követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 

médiaszolgáltatót. 

 

A Médiatanács 94/2015. (I. 27.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary 

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 NatFilm Hungary Kft. „Fajmentők akcióban 4-

6” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2013-54/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében 

a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2016. 

március 31-ére, a beszámolási határidő 2016. május 15-ére, a bemutatási határidő 2016. 

szeptember 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. 

 

A Médiatanács 95/2015. (I. 27.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary 

Kft. kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú döntésével az 

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary Kft. „Csendes gyarmatosítók 

2. – A hódítás folytatódik” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2014-17/2014. iktatószámon 

nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 

hozzájárul a befejezési határidő 2016. június 30-ára, a beszámolási határidő 2016. augusztus 

15-ére, a bemutatási határidő 2016. 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. 

 

 

6. MTVA-15/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Buda Balázs 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 96/2015. (I. 27.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Buda Balázs 

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

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2013) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Buda Balázs „Növényi stratégiák” című, MA-

KOLLÁNYIÁGOSTON2013-45/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

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

június 30-ára, a beszámolási határidő 2015. augusztus 16-ára, a bemutatási határidő 2015. 

december 30-ára 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. 

 

 

7. 50/2015. A Budapest 105,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

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: 

 

A Médiatanács 97/2015. (I. 27.) számú döntése 

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

pályázati eljárás felfüggesztése 

 

A Médiatanács a honlapján és hirdetményi úton 2014. június 12-én közzétett pályázati 

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

megindított pályázati eljárást a Ket. 32. § (1) bekezdése alapján felfüggeszti. 

 

 

8. 45/2015. A Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

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

ajánlatok alaki vizsgálata 

 

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

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

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 98/2015. (I. 27.) számú döntése 

a Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 8-án 

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

vizsgálata (Kevipress Kkt. pályázó) 

 

A Médiatanács a Kevipress Kkt. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) 

bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.7.3. pontja szerint megtagadja, tekintettel arra, hogy 

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

1.11.6.1. d) és e) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 

 

A Médiatanács 99/2015. (I. 27.) számú döntése 

a Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 8-án 

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

vizsgálata (Lokátor Hírműhely Kft. pályázó) 
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A Médiatanács a Lokátor Hírműhely Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § 

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

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

1.11.6.1. e) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 

 

 

9. 46/2015. A Médiatanács által a Budapest 94,2 MHz körzeti rádió médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2014. június 12-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Auer János kérdésére. 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 100/2015. (I. 27.) számú döntése 

a Médiatanács által a Budapest 94,2 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. június 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a 

honlapján és hirdetményi úton 2014. június 12-én közzétett, a Budapest 94,2 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes. 

 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a 

Budapest 94,2 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében megindított pályázati eljárás 

nyertese a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján az FM 4 Rádió Kft. pályázó. 

 

3. A Médiatanács az FM 4 Rádió Kft. Budapest 94,2 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatását 

az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el. 

 

4. A Médiatanács az Mttv. 59. § (4) bekezdése alapján az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja, 

valamint a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. n) pontja szerint megállapítja, hogy a Műsor-Hang 

Műsorszolgáltató Zrt. pályázó pályázati ajánlata tartalmi szempontból érvénytelen. 

 

5. A Médiatanács az Mttv. 59. § (4) bekezdése alapján az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja, 

valamint a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. n) pontja szerint megállapítja, hogy a Crossboarder Film 

Kft. pályázó pályázati ajánlata tartalmi szempontból érvénytelen. 

 

6. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított FM 4 Rádió Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre irányuló 

eljárást.  

 

7. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

 

 

10. 47/2015. A Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás felfüggesztése 

 

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 101/2015. (I. 27.) számú döntése 

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

október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Lajta Rádió Kft. a Médiatanács 1228/2014. (XII. 16.) 

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

bekezdése alapján a Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására megindított pályázati eljárást a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

jogerős döntéséig felfüggeszti. 

 

 

11. 48/2015. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek hasznosítására irányuló 

pályázati felhívás tervezete 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Auer János kérdésére. 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 102/2015. (I. 27.) számú döntése 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek hasznosítására irányuló pályázati felhívás 

tervezete 

 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a kisközösségi médiaszolgáltatási 

lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetet és azt honlapján és 

hirdetményi úton közzéteszi.  

 

 

12. 42/2015. Szabó Ferenc által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű kisközösségi 

vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Siófok 88,7 MHz) 2014. október 10-16. között 

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

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

megsértése] 

 

A Hivatal részéről dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 103/2015. (I. 27.) számú döntése 

Szabó Ferenc által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű 

közösségi médiaszolgáltatás (Siófok 88,7 MHz) 2014. október 10-16. között sugárzott 

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

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

 

A Médiatanács megállapítja, hogy Szabó Ferenc médiaszolgáltató a Rádió Balaton állandó 

megnevezésű adóján a 2014. október 10-16. között sugárzott műsorában megsértette az Mttv. 

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

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

alapján 100.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

 

13. 43/2015. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által működtetett Szent István Rádió 95,1 

MHz állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Miskolc 95,1 

MHz, vételkörzet-bővítés: Encs 95,4 MHz) 2014. augusztus 26. és szeptember 1. között 

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

bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] - 

előzmény: 538/2014. számú előterjesztés 



9 

 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 104/2015. (I. 27.) számú döntése 

a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által működtetett Szent István Rádió 95,1 állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás (Miskolc 95,1 MHz, vételkörzet-

bővítés: Encs 95,4 MHz) 2014. augusztus 26. és szeptember 1. között sugárzott műsorának 

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

bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány médiaszolgáltató Szent 

István Rádió 95,1 állandó megnevezésű adóján a 2014. augusztus 26. és szeptember 1. napja 

között sugárzott műsorában megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) 

bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezéseket. A jogsértések miatt a Médiatanács a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 80.000,- Ft összegű 

bírsággal sújtja. 

 

 

14. 44/2015. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme "Az újvilág bosszúangyalai 2." című 

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

 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 105/2015. (I. 27.) számú döntése 

az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme „Az újvilág bosszúangyalai 2.” című filmalkotás 

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

 

A Médiatanács az AMC Networks Central Europe Kft. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján 

előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy „Az újvilág bosszúangyalai 2.” című műsorszám az 

Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott) 

sorolandó. 

 

 

15. 49/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató M1 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. november 8-án 19 óra 30 perctől sugárzott "Híradó" című 

műsorszám 19:39:14-kor kezdődött hírblokkjához fűzött hírolvasói véleménnyel kapcsolatos 

hatósági eljárás [Mttv. 12. § (3) és (4) bekezdéseinek vélelmezett megsértése] 

 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 106/2015. (I. 27.) számú döntése 

a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató M1 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2014. november 8-án 19 óra 30 perctől sugárzott „Híradó” című 

műsorszám 19:39:14-kor kezdődött hírblokkjához fűzött hírolvasói véleménnyel kapcsolatos 

hatósági eljárás [Mttv. 12. § (3) és (4) bekezdéseinek vélelmezett megsértése] 
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A Médiatanács  

 

1. megállapítja, hogy a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató az M1 állandó 

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

„Híradó” című műsorszáma 19:39:14-kor kezdődött hírszegmensével megsértette az Mttv. 

12. § (3) és (4) bekezdéseiben foglalt, a politikai hírhez fűzött hírolvasói vélemény tilalmát 

rögzítő törvényi rendelkezéseket, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a 

Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a 

jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől; valamint 

2. a határozat másolatának megküldése útján tájékoztatja a bejelentőt.  

 

 

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

 

Budapest, 2015. február 2. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

Sipkáné Czeiner Boglárka 

 

Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 

 

 

 

 

 Dr. Koltay András  Dr. Karas Monika 

 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 

 

 


