
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. február 24-én (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-20. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-20. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-20. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-20. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /10-20. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-20. pontoknál/ 

Vajda Boglárka osztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna jogi munkatárs, a jegyzőkönyv vezetője /1-20. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 

 

dr. Szabó László Zsolt vezérigazgató /1. pontnál/ 

Vigh Zoltán digitális átállás koordinátor/1. pontnál/ 

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

határozatképességét, egyúttal bejelentette, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Koltay András. Elnök 

asszony bejelentette továbbá, hogy Kollarik Tamás egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud 

részt venni.  

Elnök asszony szóban javasolta, hogy a Médiatanács a T-17/2015., T-18/2015., valamint a T-

19/2015. számú előterjesztéseket vegye napirendre. Ezt követően az Elnök asszony a rendes és 

a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztató, valamint a szóbeli 

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

egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával 159/2015. (II. 24.) számon az alábbi előterjesztéseket 

és tájékoztatót vette napirendre: 

 

1. MTVA-18/2015. DAB+ digitális rádiós műsorterjesztési szolgáltatás indításához szükséges 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában 

2. MTVA-41/2015. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2014 pályázati eljárás 

negyedik fordulójában beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

3. MTVA-43/2015. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított CinemaStar Kft. kérelme 

4. MTVA-44/2015. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Mirage Film Studio Kft. kérelme 

5. MTVA-42/2015. Tájékoztató – A 2015. évi Támogatási Ellenőrzési Ütemterv 

6. T-17/2015. A magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni 

forgatási munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2015) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

7. 76/2015. A Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

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

8. 72/2015. Az FM4 Rádió Kft. körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltató [Budapest 94,2 MHz + 

Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz 

+ Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + 

Dabas 97,5 MHz + Zalaegerszeg (Tarr Kft. hálózata)] kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

9. 73/2015. A Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

10. 75/2015. A Szekszárd 102,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. december 16-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 30-án beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

11. 68/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

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

médiaszolgáltatásában 2014. december 15-én sugárzott „Híradó” című műsorszám 

18:32:57-kor kezdődött „Kormánypárti igenek a költségvetésre” elnevezésű hírszegmensével 

kapcsolatban 

12. 69/2015. A Cable Channels SA médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 2 csatornán 2015. 

január 3-án 17 órától sugárzott Való Világ 7 című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. 

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

13. 70/2015. A Cable Channels SA médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 2 csatornán 2015. 

január 4-én 19 órától sugárzott Való Világ 7 című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. 

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

14. 71/2015. A Hegyalja Média Kft. által üzemeltetett Szent István Rádió - Tokaj (101,8 MHz) 

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

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

foglaltak megsértése] - előzmény: 11/2015. számú előterjesztés 

15. 74/2015. A Hír Televízió Zrt. Hír TV csatornáján 2014. december 31-én sugárzott Paletta 

című műsorszámban Maksa Zoltántól elhangzottakat kifogásoló, a kiskorúakat védő 

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

előzmény: 41/2015. számú előterjesztés 

16. T-14/2015. Az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. fellebbezése a Médiaszolgáltató ATV 

elnevezésű csatornáján 2014. november 26-án sugárzott „Híradó” című műsorszámmal 
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kapcsolatos hatósági eljárás felfüggesztése iránti kérelmét elutasító MN/32044-6/2014. 

számú végzéssel szemben 

17. T-15/2015. A Médiatanács 957/2014. (IX. 30.) számú – koordinátor tag kijelölése a 

Médiatanács külső kommunikációjával kapcsolatos teendők ellátására tárgyú – döntésének 

visszavonása 

18. T-16/2015. A 2015. április 24-én megrendezendő „Media Freedom and Regulation in the 

New Media World” c. konferencia 

19. T-18/2015. A Médiatanács közreműködése a FrissHús 3.0 Nemzetközi Filmfesztiválon 

(2015. március 25-29.) 

20. T-19/2015. Kvóta Fórum 2015 megszervezése a médiaszolgáltatók részére kvóta 

kötelezettségük teljesítésének a Magyar Média Mecenatúra Programban támogatott filmek 

bemutatásával való elősegítése érdekében 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-18/2015. DAB+ digitális rádiós műsorterjesztési szolgáltatás indításához szükséges 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában 

 

Szabó László Zsolt ismertette az előterjesztésben foglaltakat, amivel kapcsolatban Karas Monika 

kérdést tett fel. Vígh Zoltán megválaszolta az Elnök Asszony kérdését. Ezt követően a 

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

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 160/2015. (II. 24.) számú döntése 

a DAB+ digitális rádiós műsorterjesztési szolgáltatás indításához szükséges hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az MTVA kezelési és gazdálkodási 

szabályzata 14. § a) pontja szerint engedélyezi az MTVA számára, hogy a DAB+ digitális rádiós 

műsorterjesztési szolgáltatás indításához szükséges hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás megindítása érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket. 

 

 

2. MTVA-41/2015. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2014 pályázati eljárás 

negyedik fordulójában beérkezett pályázatok érvényességi és teljességi vizsgálata 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt Karas Monika. Ezt 

követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 161/2015. (II. 24.) számú döntése 

a TVALLANDO2014 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok érvényességi 

és teljességi vizsgálatáról 

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 66/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének 

támogatására meghirdetett pályázati eljárás negyedik fordulójában az alábbi, valamely 

érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 

 

iktatószám: MA- 

TVALLANDO 

2014-…/2015. 
a pályázó neve az állandó műsor címe 

176 Szentendrei Médiaközpont Kft. Művészváros 
181 „Tisza Média” Kft. Hétről-Hétre 
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2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 66/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének 

támogatására meghirdetett pályázati eljárás negyedik fordulójában az alábbi, valamely 

érvényességi és teljességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 

 

iktatószám: MA- 

TVALLANDO 

2014-…/2015. 
a pályázó neve az állandó műsor címe 

142 
Békefi Antal Városi Könyvtár,  

Művelődési Ház és STÚDIÓ KB 
Zirci Zóna 

152 Pengő Ferenc Nagykunsági Krónika 

170 „KÖLCSEY” Nonprofit Kft Híradó 

 

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 66/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének 

támogatására meghirdetett pályázati eljárás negyedik fordulójában az alábbi, valamely 

teljességi feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja: 

 

iktatószám: MA- 

TVALLANDO 

2014-…/2015. 
a pályázó neve az állandó műsor címe 

169 Szolnok TV Zrt. Aktuális Hírmagazin 

 

4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 66/2014. (I. 28.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének 

támogatására meghirdetett pályázati eljárás negyedik fordulójában az alábbi, valamely 

teljességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat nem zárja ki: 

 

iktatószám: MA- 

TVALLANDO 

2014-…/2015. 
a pályázó neve az állandó műsor címe 

156 
Makói Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Társalgó 

174 
Szombathelyi Médiaközpont  

Nonprofit Kft. 
Műhely 

 

A Médiatanács felkéri az MTVA mecenatúra igazgatóját, hogy döntéséről a kizárt pályázatok 

benyújtóit 8 munkanapon belül értesítse. 

 

 

3. MTVA-43/2015. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított CinemaStar Kft. kérelme 

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat, melyhez hozzászólt Karas Monika, Vass 

Ágnes. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával 

elfogadta az előterjesztésben foglalt A) döntési javaslatokat, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 162/2015. (II. 24.) 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-
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FEHÉRGYÖRGY2014-13/2014. iktatószámon nyilvántartott „Janus” című pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott kérelem 

 költségterv módosítására vonatkozó részét elfogadja, és hozzájárul a költségterv kérelem 

szerinti módosításához, azonban felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 

adatokkal történő feltöltésére. 

 rendező személyének megváltoztatására vonatkozó részét elutasítja, a kérelem szerinti 

módosításhoz nem járul hozzá, valamint felhívja a kedvezményezett figyelmét a 

támogatási szerződés rendelkezéseinek betartására és 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. 

 

 

4. MTVA-44/2015. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Mirage Film Studio Kft. kérelme  

 

Kocsis Noémi ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt A) döntési 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 163/2015. (II. 24.) számú döntése 

a MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Mirage Film Studio 

Kft. kérelméről 

 

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

animációs filmek gyártásának támogatására (MACSKÁSSYGYULA2014) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Mirage Film Studio Kft. „Hajótöröttek” című, 

MACSKÁSSYGYULA2014-8/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

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

július 30-ára, a beszámolási határidő 2015. szeptember 15-ére, a bemutatási határidő 2016. 

március 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. 

 

 

5. MTVA-42/2015. Tájékoztató – A 2015. évi Támogatási Ellenőrzési Ütemterv 

 

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

tudomásul vette. 

 

 

6. T-17/2015. A magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni 

forgatási munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2015) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
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A Médiatanács 164/2015. (II. 24.) számú döntése 

a magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni forgatási 

munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2015) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az ESCHERKÁROLY2015 pályázati 

eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket 

választja meg. 

 

 ESCHERKÁROLY2015 

tagok 

Gyurity Monika 

Török Gábor 

Varsányi Ferenc 

 

A Médiatanács az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére 

Gyurity Monikát választja meg. 

 

A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén pályázatonként 

bruttó 25 000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén pályázatonként bruttó 20 000 

Ft-ban állapítja meg. A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását 

követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre. 

 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya: 2015. február 24-étől 2015. 

december 31-éig tart. 

 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 

b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak 

szerint kösse meg, 

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

közzétételről. 

 

 

7. 76/2015. A Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

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

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 165/2015. (II. 24.) számú döntése 

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

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Lokátor Hírműhely Kft. a Médiatanács 99/2015. (I. 27.) 

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

bekezdése alapján a Barcs 102,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

megindított pályázati eljárást a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig 

felfüggeszti. 
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8. 72/2015. Az FM4 Rádió Kft. körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltató [Budapest 94,2 MHz 

+ Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 

MHz + Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz 

+ Dabas 97,5 MHz + Zalaegerszeg (Tarr Kft. hálózata)] kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 166/2015. (II. 24.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltató [Budapest 94,2 MHz + Komárom 

88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + Dömös 

104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + Dabas 97,5 

MHz + Zalaegerszeg (Tarr Kft. hálózata)] kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

 

A Médiatanács az FM 4 Rádió Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 

alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Budapest 94,2 MHz + 

Komárom 88,3 MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + 

Dömös 104,9 MHz + Komló 91,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + Dabas 

97,5 MHz + Zalaegerszeg (Tarr Kft. hálózata) körzeti médiaszolgáltatási jogosultságra 

vonatkozóan a  2015. március 7. és 2015. május 6. közötti időszak tekintetében  az előterjesztés 

mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 

 

 

9. 73/2015. A Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 167/2015. (II. 24.) számú döntése 

a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 

 

A Médiatanács elfogadja a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint: 

 

Névleges 

telephely 

Frek- 

vencia  

(MHz) 

ERPmax 

(kW) 

Heffmax 

(m) 

Sztereo  

vételkörzet 

(fő) 

Sztereo 

vételkörzet 

(km) 

P A Telepítési feltételek 

Kazincbarcika 88,8 500 39 28.000 2 - 5 V D 

A becsült számított ellátottság a 

nemzetközileg koordinált adótelephely 

(20°37’46”; 48°15’10”) és sugárzási 

paraméterek alapján került 

meghatározásra. 

 

A Médiatanács 168/2015. (II. 24.) számú döntése 

a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Kazincbarcika 88,8 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

 



8 

10. 75/2015. A Szekszárd 102,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. december 16-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 30-án beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

 

Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 169/2015. (II. 24.) számú döntése 

a Szekszárd 102,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

december 16-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 30-án beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése alapján és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1 pontja 

alapján pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2014. 

december 16-án közzétett, a Szekszárd 102,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

tekintetében kiírt Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Katolikus Rádió Zrt. 

pályázót. 

 

 

11. 68/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

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

médiaszolgáltatásában 2014. december 15-én sugárzott „Híradó” című műsorszám 

18:32:57-kor kezdődött „Kormánypárti igenek a költségvetésre” elnevezésű hírszegmensével 

kapcsolatban 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 170/2015. (II. 24.) számú döntése 

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

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

2014. december 15-én sugárzott „Híradó” című műsorszám 18:32:57-kor kezdődött 

„Kormánypárti igenek a költségvetésre” elnevezésű hírszegmensével kapcsolatban 

 

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

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

médiaszolgáltató az RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. december 15-

én sugárzott „Híradó” című műsorszámban 18:32:57-kor közreadott „Kormánypárti igenek a 

költségvetésre” elnevezésű összeállításával nem sértette meg a sajtószabadságról és a 

médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 13. §-ában foglalt 

kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét és a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezést. 

 

 

12. 69/2015. A Cable Channels SA médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 2 csatornán 2015. 

január 3-án 17 órától sugárzott Való Világ 7 című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. 

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

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 171/2015. (II. 24.) számú döntése 

a Cable Channels SA médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 2 csatornán 2015. január 3-án 17 

órától sugárzott Való Világ 7 című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (6) 

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

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Cable Channels SA médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 

9. § (6) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés d) pontjának vélelmezett megsértése tárgyában az 

RTL 2 csatornán 2015. január 3-án 17 órától sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 

közzétételével összefüggésben. 

 

 

13. 70/2015. A Cable Channels SA médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 2 csatornán 2015. 

január 4-én 19 órától sugárzott Való Világ 7 című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. 

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

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 172/2015. (II. 24.) számú döntése 

a Cable Channels SA médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 2 csatornán 2015. január 4-én 

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

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

 

A Médiatanács 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 2015. január 4-én 19 órától sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 

közzétételével összefüggésben. 

 

 

14. 71/2015. A Hegyalja Média Kft. által üzemeltetett Szent István Rádió - Tokaj (101,8 MHz) 

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

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

foglaltak megsértése] - előzmény: 11/2015. számú előterjesztés 

 

Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 173/2015. (II. 24.) számú döntése 

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

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

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

megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Hegyalja Média Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az 

általa üzemeltetett Szent István Rádió - Tokaj állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 

2014. október 1-je és 7-e közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésben 

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

50 000 Ft bírsággal sújtja. 

 

 

15. 74/2015. A Hír Televízió Zrt. Hír TV csatornáján 2014. december 31-én sugárzott Paletta 

című műsorszámban Maksa Zoltántól elhangzottakat kifogásoló, a kiskorúakat védő 

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

előzmény: 41/2015. számú előterjesztés 
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Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 174/2015. (II. 24.) számú döntése 

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

műsorszámban Maksa Zoltántól elhangzottakat kifogásoló, a kiskorúakat védő szabályok és az 

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

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Hír TV csatornán 2014. december 31-én 

sugárzott Paletta című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 

10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján a 

Médiaszolgáltatót 100 000 Ft bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőket. 

 

 

16. T-14/2015. Az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. fellebbezése a Médiaszolgáltató ATV 

elnevezésű csatornáján 2014. november 26-án sugárzott „Híradó” című műsorszámmal 

kapcsolatos hatósági eljárás felfüggesztése iránti kérelmét elutasító MN/32044-6/2014. 

számú végzéssel szemben 

 

Vass Ágnes ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 175/2015. (II. 24.) számú döntése 

az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. fellebbezése a Médiaszolgáltató az ATV elnevezésű 

csatornáján 2014. november 26-án sugárzott „Híradó” című műsorszámmal kapcsolatos 

hatósági eljárás felfüggesztése iránti kérelmét elutasító MN/32044-6/2014. számú végzéssel 

szemben 

 

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

(elsőfokú hatóság) 2015. január 7. napján kelt, MN/32044-6/2014. számú végzése ellen az ATV 

Első Magyar Magántelevíziós Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet 

elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

 

17. T-15/2015. A Médiatanács 957/2014. (IX. 30.) számú – koordinátor tag kijelölése a 

Médiatanács külső kommunikációjával kapcsolatos teendők ellátására tárgyú – döntésének 

visszavonása 

 

Koltay András ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 176/2015. (II. 24.) számú döntése 

a Médiatanács 957/2014. (IX. 30.) számú – koordinátor tag kijelölése a Médiatanács külső 

kommunikációjával kapcsolatos teendők ellátására tárgyú – döntésének visszavonása 

 

1. A Médiatanács a 957/2014. (IX. 30.) számú döntését visszavonja. 

2. A Médiatanács külső kommunikációjával kapcsolatos teendők ellátása a jövőben az egyes 

ügyek, témacsoportokért felelős Médiatanács tag és a Kommunikációs Igazgatóság közvetlen 

együttműködése mellet történik. 
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18. T-16/2015. A 2015. április 24-én megrendezendő „Media Freedom and Regulation in the 

New Media World” c. konferencia 

 

Koltay András ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 177/2015. (II. 24.) számú döntése 

a 2015. április 24-én megrendezendő „Media Freedom and Regulation in the New Media World” 

c. konferencia 

 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján hozzájárul a konferencia megrendezéséhez, 

és egyúttal felkéri Dr. Koltay Andrást a szervezési feladatok koordinálására, a szervezésben részt 

vevő külső partnerekkel (MTA, Quality Tours Kft., Imagine Group Kft.) való kapcsolattartásra. 

 

 

19. T-18/2015. a Médiatanács közreműködése a FrissHús 3.0 Nemzetközi Filmfesztiválon 

(2015. március 25-29.) 

 

Sarlós Péterné ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen 

lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 178/2015. (II. 24.) számú döntése 

a Médiatanács közreműködése a FrissHús 3.0 Nemzetközi Filmfesztiválon (2015. március 

25-29.) 

 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a Friss Hús 3.0 Nemzetközi 

Filmfesztiválon. Az együttműködés keretében képviselteti magát a kerekasztal-beszélgetésen és a 

díjátadó ünnepségen.  

 

A Médiatanács együttműködés keretében 500 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel Legjobb Magyar 

Kísérleti- és Kisjátékfilm kategória nyertese javára, valamint további 500 000 Ft-os pénzdíjat 

ajánl fel a legjobb Legjobb Magyar Animációs Rövidfilm kategória nyertese javára. A támogatás 

felhasználásának, elszámolásának részleteit az együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 

 

20. T-19/2015 Kvóta Fórum 2015 megszervezése a médiaszolgáltatók részére kvóta 

kötelezettségük teljesítésének a Magyar Média Mecenatúra Programban támogatott filmek 

bemutatásával való elősegítése érdekében 

 

Vass Ágnes ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazatával elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 179/2015. (II. 24.) számú döntése 

Kvóta Fórum 2015 megszervezése a médiaszolgáltatók részére kvóta kötelezettségük 

teljesítésének a Magyar Média Mecenatúra programban támogatott filmek bemutatásával való 

elősegítése érdekében 

 

A Médiatanács a jelen előterjesztésben foglaltak szerint megrendezi az idei Kvóta Fórumot, és 

egyúttal kérje fel dr. Vass Ágnest a szervezési feladatok koordinálásával, és a szervezésben részt 

vevő partnerekkel való kapcsolattartásra. 
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Karas Monika az ülést 15 órakor berekesztette. 

 

 

Budapest, 2015. február 27. 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette: 

 

dr. Vincze Zsuzsanna 

 

 

 

 

 

Hitelesítette: 

 

Dr. Koltay András 

a Médiatanács tagja 

 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Karas Monika 

elnök 


