
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. február 17-én (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-21. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-21. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-21. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-21. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-21. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-5. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-21. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-21. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-21. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna jogi munkatárs /1-21. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /13-21. pontoknál/ 

Takách Zsuzsanna igazgató /1-21. pontoknál/ 

Sipkáné Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-21. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-8. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 14 óra 07 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Karas Monika szóban javasolta a napirendre felvenni a 15. napirendi 

pontot követően a T-11/2015., a T-12/2015. és a T-13/2015. számú előterjesztéseket. 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 141/2015. (II. 17.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat 

vette napirendre: 

 

MTVA-33/2015. Pályázati felhívás kibocsátása magyar vonatkozású, előre nem tervezhető 

események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2015) 

MTVA-34/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárás 

lezárása 

MTVA-35/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárás lezárása 

MTVA-36/2015. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárás 

lezárása 

MTVA-37/2015. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2014 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. kérelme 

MTVA-38/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárás első 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Phoenix MIT Egyesület kérelme 

MTVA-39/2015. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított DBP Hungary Kft. szerződésszegése 

MTVA-40/2015. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra 2015. januári pénzügyi jelentése 

62/2015. A Tilos Kulturális Alapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság vonatkozásában 

63/2015. A MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zrt. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 105,9 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság vonatkozásában 

65/2015. Az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság vonatkozásában 

67/2015. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. december 12-én közzétett pályázati felhívásra 2015. január 26-án beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

61/2015. Juhos Lászlónak, a Reális Zöldek Klub elnökének a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. 

Kossuth Rádió állandó megnevezésű adóján 2015. január 15-én sugárzott "180 perc" című 

műsorszám 7:30:06-kor kezdődött összeállításával kapcsolatos kérelme alapján indult 

kiegyensúlyozottsági eljárás megszüntetése 

64/2015. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által működtetett Mária Rádió Mór 92,9 MHz közösségi 

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

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

foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény 606/2014. számú előterjesztés 

66/2015. A Cable Channels SA médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 2 csatornán 2014. 

december 17-én sugárzott Való Világ 7 című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] 

T-11/2015. A Magyar Média Mecenatúra Program 2011-2015 közötti időszakának eredményeit 

bemutató kötet összeállításáról 

T-12/2015. A Médiatanács közreműködése a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon, Gödöllőn 

(2015. május 14. – május 17.) 

T-13/2015. A Médiatanács közreműködése a Szolnoki Nemzetközi Filmfesztiválon (2015. 

október 8-11.) 

E-9/2015. A 2015. január 1-jétől 2015. január 31-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

E-10/2015. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék és a Kúria 

által, a Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

E-11/2015. A Médiatanács követelés állománya (2014. december) 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-33/2015. Pályázati felhívás kibocsátása magyar vonatkozású, előre nem tervezhető 

események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2015) 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez hozzászólt dr. Kollarik Tamás. 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 142/2015. (II. 17.) számú döntése 

az ESCHERKÁROLY2015 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

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

magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni forgatási 

munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2015) vonatkozó pályázati felhívást és pályázati 

kérelmeket 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 előfinanszírozásos konstrukció esetén 

3. a pályázati kérelem és kapcsolódó mellékletei utófinanszírozásos konstrukció esetén 

 

 

2. MTVA-34/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárás 

lezárása 

 

Dr. Kocsis Noémi 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 143/2015. (II. 17.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárás lezárásáról 

 

1. 

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

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) 

pályázati eljárást lezárja. 

 

2. 

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

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) meghirdetett 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Pannoniay Filmstúdió Hungary 2011. Kft. MA-

KOLLÁNYIÁGOSTON2014-73/2014. iktatószámon nyilvántartásba vett, „A túlélés szabályai” című 

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

támogatási szerződéskötési határidő 2015. március 9-ére történő módosításához. 

 

A Médiatanács felkéri az Alap mecenatúra igazgatóját, hogy 

a) 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a pályázati 

eljárás lezárásáról szóló döntés közleményét, 

b) 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
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3. MTVA-35/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárás 

lezárása 

 

Dr. Kocsis Noémi 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 144/2015. (II. 17.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárás lezárásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett (EMBERJUDIT2014) pályázati 

eljárást lezárja.  

 

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

megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés 

közleményét. 

 

 

4. MTVA-36/2015. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárás 

lezárása 

 

Dr. Kocsis Noémi 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 145/2015. (II. 17.) számú döntése 

a MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárás lezárásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1653/2013. (XI. 27.) számú döntésével az 

animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett (MACSKÁSSYGYULA2014) pályázati 

eljárást lezárja.  

 

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

megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés 

közleményét. 

 

 

5. MTVA-37/2015. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kollarik Tamás és Takách Zsuzsanna 

hozzászóltak. 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 146/2015. (II. 17.) számú döntése 

a HUSZÁRIKZOLTÁN2014 pályázati eljárásban pályázó AZT-Media Kft. kérelméről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1687/2013. (XII. 3.) számú döntésével a 

kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2014) 

meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. MA-

HUSZÁRIKZOLTÁN2014-11/2014. iktatószámon nyilvántartott „Noiré” című pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott, a finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet 

elfogadja, és hozzájárul a finanszírozási terv kérelmezett módosításához azzal, hogy felhívja a 

kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet. 

 

 

6. MTVA-38/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárás 

első fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Phoenix MIT Egyesület 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 147/2015. (II. 17.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Phoenix MIT 

Egyesület 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 Phoenix MIT Egyesület „Összekötni az eget és 

a földet” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2013-66/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata 

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

határidő 2015. november 30-ára, a beszámolási határidő 2016. január 15-ére, valamint a 

bemutatási határidő 2016. május 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. 

 

 

7. MTVA-39/2015. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2013 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DBP Hungary Kft. szerződésszegése 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez hozzászólt dr. Kollarik Tamás. A 

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

előterjesztésben foglalt B) javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 148/2015. (II. 17.) számú döntése 

a NEUMANNJÁNOS2013 pályázati eljárásban pályázó DBP Hungary Kft. szerződésszegéséről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 812/2013. (V. 14.) számú határozatával 

az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak gyártásának és 

közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2013) meghirdetett pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított DBP Hungary Kft. MA-NEUMANNJÁNOS2013-43/2014. 

iktatószámon nyilvántartott „BP – Textúra – kortárs irodalmi filmetűdök” című pályázata esetében 

- a kedvezményezett által benyújtott beszámolót és a megvalósult közszolgálati tartalmat 

részben elfogadja,  

- a támogatási szerződés IV.1. (beszámolási határidő) pontjának és 

- a támogatási szerződés II.1. (megvalósítás) pontjának megszegése miatt a VI.2. d) pont 

alapján a megítélt támogatás (720.000 Ft) 20%-os mértékének megfelelő (azaz 144.000 

Ft) összegű kötbért állapít meg és annak összevezetését rendeli el a szerződés szerint 

folyósítandó utófinanszírozás összegével. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

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

intézkedjék a folyósítható utófinanszírozás folyósításáról. 

 

 

8. MTVA-40/2015. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra 2015. januári pénzügyi jelentése 

 

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

 

 

9. 62/2015. A Tilos Kulturális Alapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság vonatkozásában 

 

A Hivatal részéről dr. Andrássy György 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 javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 149/2015. (II. 17.) számú döntése 

a Tilos Kulturális Alapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az 

Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 

vonatkozásában 

 

A Médiatanács a Tilos Kulturális Alapítvány médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 

bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Budapest 90,3 

MHz körzeti médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában a 2015. március 7. és 2015. május 

5. közötti időszak vonatkozásában, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 

foglaltak szerint. 

 

 

10. 63/2015. A MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zrt. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 105,9 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában 

 

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 150/2015. (II. 17.) számú döntése 

a MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zrt. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 105,9 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság vonatkozásában 

 

A Médiatanács a MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zrt. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § 

(11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Budapest 

105,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában 2015. március 6. napjától 

legfeljebb 2015. május 4. napjáig, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 

foglaltak szerint. 

 

 

11. 65/2015. Az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság vonatkozásában 
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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 151/2015. (II. 17.) számú döntése 

az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az 

Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 

vonatkozásában 

 

A Médiatanács az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 

bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Budapest 92,1 

MHz körzeti médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában, 2015. március 9. napjától legfeljebb 

2015. május 7. napjáig, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak 

szerint. 

 

 

12. 67/2015. A Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. december 12-én közzétett pályázati felhívásra 2015. január 26-án 

beérkezett pályázati ajánlat 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 javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 152/2015. (II. 17.) számú döntése 

a Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

december 12-én közzétett pályázati felhívásra 2015. január 26-án beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzésben a Pályázati Felhívás 1.10.10.2. 

pontja szerint hiánypótlásra hívja fel az „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. pályázót a 

Nyíregyháza 100,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében 

- a Pályázati Felhívás 2.5.10.6. pontja szerinti nyilatkozat megtételére,  

- a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontja szerinti banki igazolásra és  

- a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontja szerinti igazolásokra vonatkozóan. 

 

 

13. 61/2015. Juhos Lászlónak, a Reális Zöldek Klub elnökének a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. 

Kossuth Rádió állandó megnevezésű adóján 2015. január 15-én sugárzott "180 perc" című 

műsorszám 7:30:06-kor kezdődött összeállításával kapcsolatos kérelme alapján indult 

kiegyensúlyozottsági eljárás megszüntetése 

 

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 153/2015. (II. 17.) számú döntése 

Juhos Lászlónak, a Reális Zöldek Klub elnökének a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió 

állandó megnevezésű adóján 2015. január 15-én sugárzott „180 perc” című műsorszám 

7:30:06-kor kezdődött összeállításával kapcsolatos kérelme alapján indult kiegyensúlyozottsági 

eljárás megszüntetése 

 

A Médiatanács Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. 

Kossuth Rádió állandó megnevezésű adóján 2015. január 15-én sugárzott „180 perc” című 

műsorszám 7:30:06-kor kezdődött összeállítása vonatkozásában benyújtott kiegyensúlyozottsági 

kérelem alapján indult hatósági eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
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szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján – az ügyfél 

kérelmére – megszünteti. 

 

 

14. 64/2015. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által működtetett Mária Rádió Mór 92,9 MHz 

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

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

pontjában foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény 606/2014. 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 154/2015. (II. 17.) számú döntése 

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

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

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

foglalt rendelkezések megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) Mária Rádió Mór állandó megnevezésű adóján a 2014. október 1. és 7. napja 

között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 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. 

 

 

15. 66/2015. A Cable Channels SA médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 2 csatornán 2014. 

december 17-én sugárzott Való Világ 7 című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § 

(5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 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 155/2015. (II. 17.) számú döntése 

a Cable Channels SA médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 2 csatornán 2014. december 17-én 

sugárzott Való Világ 7 című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 

10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] 

 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít 

a Cable Channels SA médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése tárgyában az RTL 2 csatornán 2014. december 

17-én 11:55:14-től sugárzott Való Világ 7 című műsorszám közzétételével összefüggésben. 

 

 

16. T-11/2015. A Magyar Média Mecenatúra Program 2011-2015 közötti időszakának 

eredményeit bemutató kötet összeállításáról 

 

Dr. Kollarik Tamás médiatanács tag 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 156/2015. (II. 17.) számú döntése 

a Magyar Média Mecenatúra Program 2011-2015 közötti időszakának eredményeit bemutató 

kötet összeállításáról 

 

A Médiatanács hozzájárul az előterjesztésben foglaltak alapján, az ott meghatározott 

feladatlebontás és ütemezés szerinti, a Mellékletben meghatározott tartalmú kötet 

összeállításához. 

 

A Médiatanács dr. Kollarik Tamást kéri fel a kötet összeállításért felelős szerkesztőnek. 

 

 

17. T-12/2015. A Médiatanács közreműködése a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon, 

Gödöllőn (2015. május 14. – május 17.) 

 

Dr. Kollarik Tamás 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 157/2015. (II. 17.) számú döntése 

a Médiatanács közreműködése a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon, Gödöllőn (2015. május 

14-17.) 

 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a Nemzetközi Természetfilm 

Fesztiválon, Gödöllőn. Az együttműködés keretében képviselteti magát 2015. május 17-én a 

díjátadó ünnepségen, és 2015 szeptemberében a szakmai napon, Pusztaszeren. 

 

A Médiatanács együttműködés keretében 1 000 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel az egyik 

versenyszekció győztesének. A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit 

együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 

 

18. T-13/2015. A Médiatanács közreműködése a Szolnoki Nemzetközi Filmfesztiválon (2015. 

október 8-11.) 

 

Dr. Kollarik Tamás 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 158/2015. (II. 17.) számú döntése 

a Médiatanács közreműködése a Szolnoki Nemzetközi Filmfesztiválon (2015. október 8-11.) 

 

1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a Szolnoki Nemzetközi 

Filmfesztiválon. A Médiatanács az együttműködés keretében képviselteti magát a fesztivál 

szakmai fórumain, kerekasztal-beszélgetésén, és díjátadóján. 

 

2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel 1 000 000 Ft összegben. Az összeg 

felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 

 

19. E-9/2015. A 2015. január 1-jétől 2015. január 31-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
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20. E-10/2015. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék és a 

Kúria által, a Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

21. E-11/2015. A Médiatanács követelés állománya (2014. december) 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

Dr. Karas Monika az ülést 15 óra 05 perckor berekesztette. 

 

 

Budapest, 2015. február 21. 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

Sipkáné Czeiner Boglárka 

 

 

Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 

 

 

 

 

 Dr. Kollarik Tamás  Dr. Karas Monika 

 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 

 

 


