
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. március 11-én (szerdán) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-23. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-23. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-23. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-23. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-23. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-23. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-23. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-23. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-23. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /16-23. pontoknál/ 

Takách Zsuzsanna igazgató /1-23. pontoknál/ 

Sipkáné Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-23. 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 10 óra 30 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Koltay András egyéb hivatalos teendője miatt nem vett részt az ülésen. 

Dr. Karas Monika szóban javasolta a napirendre felvenni a 7. napirendi pontot követően a 

T-29/2015., 20. napirendi pontként pedig a T-30/2015. 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, 4/5 arányú igen 

szavazata mellett a 212/2015. (III. 11.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat 

vette napirendre: 

 

MTVA-55/2015. Pályázati felhívás kibocsátása televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós 

hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására (TVALLANDO2015) 

MTVA-56/2015. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárás 

lezárása 

MTVA-57/2015. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás harmadik 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított MEDIORIX Bt., Szabó Ferenc, A Tehetséges 

Zenészekért Alapítvány és az „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. szerződéskötési 

határidejének meghosszabbítása 

MTVA-58/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Borbálafilm Produceri Kft. kérelme 

MTVA-59/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Cameofilm Studio Kft. kérelme 

MTVA-60/2015. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított BPAnim Holding Kft. kérelme 

MTVA-61/2015. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolási kötelezettsége (2015. 

február 1. – február 28.) 

T-29/2015. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására (RADIOALLANDO2015) meghirdetett pályázati eljárás 

bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

77/2015. A Komárom 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-jén beérkezett pályázati ajánlatok 

alaki vizsgálata 

77/2/2015. Kiegészítés: A Komárom 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-jén 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata90/2015. A Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. január 6-án közzétett pályázati felhívásra 

2015. február 16-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

90/2015. A Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2015. január 6-án közzétett pályázati felhívásra 2015. február 16-án beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata 

89/2015. A Sopron 104,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 

91/2015. A Fehérvár Médiacentrum Kft. (Székesfehérvár 99,2 MHz, Vörösmarty Rádió) helyi 

rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 

92/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. közszolgálati médiaszolgáltató kérelme az M1 

médiaszolgáltatásának műsorkvóta kötelezettségek teljesítése alóli mentesítésére 

93/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. közszolgálati médiaszolgáltató kérelme az M2 

médiaszolgáltatásának műsorkvóta kötelezettségek teljesítése alóli mentesítésére 

94/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. közszolgálati médiaszolgáltató kérelme az M3 

médiaszolgáltatásának műsorkvóta kötelezettségek teljesítése alóli mentesítésére 

81/2015. 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 megsértése] - előzmény: 28/2015. számú előterjesztés 

81/2/2015. Kiegészítés a 81/2015. számú előterjesztéshez: A Kultúr-Média Kft. által üzemeltett 

Rádió 451 (Szentes 106,1 MHz) állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2014. október 6-12. 
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között közreadott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) 

bekezdés b) pontjában, valamint a (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] 

86/2015. 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 megsértése] - 

előzmény: 27/2015. számú előterjesztés 

87/2015. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók digitális úton terjesztett 

médiaszolgáltatásaiban eredeti nyelven közzétett filmalkotások és filmsorozatok 2015. évi 

piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv keretében történő vizsgálatának eredménye 

(2015. január) [TV2 Média Csoport Kft.] 

88/2015. Az Andrysoft Bt. által üzemeltetett lfa Rádió (Balkány 88,0 MHz) állandó megnevezésű 

kisközösségi médiaszolgáltatás 2015. január 17-23. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 

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

pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

T-28/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 

MN/29303-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

T-30/2015. A Médiatanács közreműködése a 12. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi 

Filmfesztiválon (2015. szeptember 11-20.) 

E-14/2015. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék által, a 

Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

E-15/2015. A 2015. február 1-jétől 2015. február 28-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-55/2015. Pályázati felhívás kibocsátása televíziós közéleti magazinműsor, illetve 

televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására 

(TVALLANDO2015) 

 

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

Vass Ágnes hozzászólt. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 

mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 213/2015. (III. 11.) számú döntése 

a TVALLANDO2015 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

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

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 

készítésének támogatására (TVALLANDO2015) 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-56/2015. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárás 

lezárása 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 214/2015. (III. 11.) számú döntése 

a NEUMANNJÁNOS2014 pályázati eljárás lezárásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 679/2014. (VII. 30.) számú döntésével az 

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

közzétételének támogatására (NEUMANNJÁNOS2014) meghirdetett 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. 

 

 

3. MTVA-57/2015. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2015 pályázati eljárás harmadik 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított MEDIORIX Bt., Szabó Ferenc, A Tehetséges 

Zenészekért Alapítvány és az „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. szerződéskötési 

határidejének meghosszabbítása 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 
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A Médiatanács 215/2015. (III. 11.) számú döntése 

a REZSI2015 pályázati eljárás harmadik fordulójában kedvezményezetté nyilvánított MEDIORIX 

Bt., Szabó Ferenc, A Tehetséges Zenészekért Alapítvány és az „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit 

Közhasznú Kft. szerződéskötési határidejének meghosszabbításáról 

 

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

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatásának 2015. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és 

üzemeltetési költségeinek támogatására (REZSI2015) meghirdetett pályázati eljárás harmadik 

fordulójában kedvezményezetté nyilvánított MEDIORIX Bt. MA-REZSI2015-29/2014., Szabó 

Ferenc MA-REZSI2015-79/2014, A Tehetséges Zenészekért Alapítvány MA-REZSI2015-91/2014. 

és az „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. MA-REZSI2015-104,105,106/2014. 

iktatószámon nyilvántartott pályázatok esetében a támogatási szerződés aláírására nyitva álló 

határidőt 2015. április 30-áig meghosszabbítja. 

 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezetteket. 

 

 

4. MTVA-58/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Borbálafilm Produceri Kft. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 216/2015. (III. 11.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Borbálafilm 

Produceri 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 Borbálafilm Produceri Kft. „Így is épült a 

szocializmus” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2013-58/2014. iktatószámon nyilvántartott 

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

befejezési határidő 2015. december 30-ára, a beszámolási határidő 2016. március 15-ére, a 

bemutatási határidő 2016. június 1-jére 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-59/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Cameofilm Studio Kft. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 
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A Médiatanács 217/2015. (III. 11.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Cameofilm Studio 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 Cameofilm Studio Kft. „Anyám levelei Sztálin 

elvtárshoz” című, MA-EMBERJUDIT2013-34/2013. iktatószámon nyilvántartott pályázata 

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

határidő 2015. február 28-ára, a beszámolási határidő 2015. április 16-ára, a bemutatási 

határidő 2015. augusztus 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-60/2015. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2013 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított BPAnim Holding Kft. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 218/2015. (III. 11.) számú döntése 

a MACSKÁSSYGYULA2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított BPAnim Holding 

Kft. támogatási szerződésének megszüntetéséről 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa úgy dönt, hogy a BPAnim Holding Kft. MA-

MACSKÁSSYGYULA2013-16/2013. pályázati iktatószámon nyilvántartott „A tesó-ügy” című 

pályázata esetében a támogatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti. 

 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy a támogatási szerződés megszüntetéséhez szükséges jognyilatkozatot 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-61/2015. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolási kötelezettsége (2015. 

február 1. – február 28.) 

 

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

 

 

8. T-29/2015. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására (RADIOALLANDO2015) meghirdetett pályázati 

eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

  

file:///C:/Users/sipkane/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Eloterjesztesek/2015/t-29.pdf
file:///C:/Users/sipkane/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Eloterjesztesek/2015/t-29.pdf
file:///C:/Users/sipkane/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Eloterjesztesek/2015/t-29.pdf
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A Médiatanács 219/2015. (III. 11.) számú döntése 

a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor 

készítésének támogatására (RADIOALLANDO2015) meghirdetett pályázati eljárás bírálóbizottsági 

tagjainak megválasztásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 

magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására 

(RADIOALLANDO2015) meghirdetett pályázati eljárás során eljáró bírálóbizottságba az alábbi 

személyeket választja meg: 

 

RADIOALLANDO2015 

dr. Lipták Eszter 

Jenik Péter 

Lányi Lajos 

 

A Médiatanács a RADIOALLANDO2015 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére dr. 

Lipták Esztert választja meg.  

 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2015. március 18-ától 2016. 

február 28-áig tart. 

 

A bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 400 000 Ft-ban, 

a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 350 000 Ft-ban állapítja meg. 

 

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

belül kerül kifizetésre. 

 

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 

közzétételéről. 

 

 

9. 77/2015. A Komárom 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-jén beérkezett 

pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

77/2/2015. Kiegészítés: A Komárom 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2014. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-jén 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata90/2015. A Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. január 6-án közzétett pályázati 

felhívásra 2015. február 16-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

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

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett a 220/2015. döntés tekintetében a 

77/2/2015-ös kiegészítésben foglalt döntési javaslatát, a 221/2015. döntés tekintetében pedig 

a 77/2015-ös előterjesztés II. számú döntési javaslatát fogadta el és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 220/2015. (III. 11.) számú döntése 

a Komárom 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 

30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Magyar Katolikus Rádió Zrt. pályázó) 

 

Tekintettel arra, hogy a Magyar Katolikus Rádió Zrt. a Komárom 88,3 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2014. december 1-én benyújtott pályázati ajánlatát 2015. március 3-

án érkezett nyilatkozatában visszavonta, a Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzésben 

foglaltaknak megfelelően, a Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján megállapítja, hogy a 

Magyar Katolikus Rádió Zrt. ügyféli minősége a Komárom 88,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására indított pályázati eljárásban megszűnt, és erre tekintettel a Médiatanács a 

pályázati ajánlatot a továbbiakban sem alaki, sem tartalmi szempontból nem vizsgálja. 

 

A Médiatanács 221/2015. (III. 11.) számú döntése 

a Komárom 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 

30-án közzétett pályázati felhívásra 2014. december 1-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázó) 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.7.3. pontja alapján 

a Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja a 

Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2014. október 30-án közzétett, a Komárom 88,3 

MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a pályázó 

ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés a) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. a) pontjai alapján 

alakilag érvénytelen. 

 

 

10. 90/2015. A Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2015. január 6-án közzétett pályázati felhívásra 2015. február 16-án beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata 

 

Az előterjesztő az előterjesztés napolását kérte, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott. 

 

 

11. 89/2015. A Sopron 104,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 222/2015. (III. 11.) számú döntése 

a Sopron 104,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati 

felhívás tervezethez beérkezett észrevétel tárgyában 

 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja K. B.-t a Sopron 104,6 MHz helyi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez 

benyújtott észrevétellel kapcsolatban. 

 

A Médiatanács 223/2015. (III. 11.) számú döntése 

a Sopron 104,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése tárgyában 

 

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

helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges szövegét, 

és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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12. 91/2015. A Fehérvár Médiacentrum Kft. (Székesfehérvár 99,2 MHz, Vörösmarty Rádió) helyi 

rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 224/2015. (III. 11.) számú döntése 

a Fehérvár Médiacentrum Kft. (Székesfehérvár 99,2 MHz, Vörösmarty Rádió) helyi rádiós 

médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 

 

A Médiatanács – a Fehérvár Médiacentrum Kft. kérelmében foglaltaktól részben eltérően, 

kizárólag a médiaszolgáltatás központi elemei tekintetében – az előterjesztéshez mellékelt 

szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul a Székesfehérvár 99,2 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosításához. 

 

A Médiatanács döntéséről az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a 

médiaszolgáltatót. 

 

 

13. 92/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. közszolgálati médiaszolgáltató kérelme az M1 

médiaszolgáltatásának műsorkvóta kötelezettségek teljesítése alóli mentesítésére 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 225/2015. (III. 11.) számú döntése 

a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. (M1) médiaszolgáltató kérelme az Mttv. 20. § (3) bekezdése 

szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítése alóli mentesítésére 

 

A Médiatanács a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M1 médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 20. 

§ (3) bekezdés c) pontja szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítése alóli mentesítésére 

irányuló kérelme alapján megindult eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

megszünteti. 

 

 

14. 93/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. közszolgálati médiaszolgáltató kérelme az M2 

médiaszolgáltatásának műsorkvóta kötelezettségek teljesítése alóli mentesítésére 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 226/2015. (III. 11.) számú döntése 

a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. (M2) médiaszolgáltató kérelme az Mttv. 20. § (3) bekezdése 

szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítése alóli mentesítésére 

 

A Médiatanács a médiaszolgáltató kérelmében felhozott indokok alapján az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint, hatósági szerződés kötését kezdeményezi a Magyar Televízió 

Nonprofit Zrt.-vel a médiaszolgáltató M2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 

2015. évre vonatkozóan, az Mttv. 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti – magyar művekre 

vonatkozó – műsorkvóta fokozatos elérésének rendezésére az Mttv. 22. § (2) bekezdésének 

megfelelően. 
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A Médiatanács a független műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől 

beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai művek vonatkozásában nem köt mentesítésre 

irányuló hatósági szerződést a médiaszolgáltatóval az M2 médiaszolgáltatás tekintetében, 

figyelemmel arra, hogy az Mttv. 20. § (3) bekezdés c) pontjának 2015. január 1. napjától hatályos 

módosítása miatt a médiaszolgáltató erre vonatkozó kérelme okafogyottá vált. 

 

 

15. 94/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. közszolgálati médiaszolgáltató kérelme az M3 

médiaszolgáltatásának műsorkvóta kötelezettségek teljesítése alóli mentesítésére 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 227/2015. (III. 11.) számú döntése 

a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. (M3) médiaszolgáltató kérelme az Mttv. 20. § (3) bekezdése 

szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítése alóli mentesítésére 

 

A Médiatanács a médiaszolgáltató kérelmében felhozott indokok alapján az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés kötését kezdeményezi a Magyar Televízió 

Nonprofit Zrt.-vel a médiaszolgáltató M3 állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 

2015. évre vonatkozóan, az Mttv. 20. § (3) bekezdés c) pontja szerinti – független 

műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben 

készült európai művekre vonatkozó – műsorkvóta kötelezettség fokozatos elérésének 

rendezésére az Mttv. 22. § (2) bekezdésének megfelelően. 

 

A hatósági szerződés időtartama alatt a médiaszolgáltató az M3 médiaszolgáltatás tekintetében 

az Mttv. 22. § (3) bekezdése alapján a független műsorkészítővel készíttetett, vagy független 

műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai művekre vonatkozóan 

megállapított kötelezettségét, és az Mttv. 20.§ (3) bekezdés b) pontjában a független öt évnél 

nem régebbi európai művekre előírt kötelezettségét öt évnél régebben készült művekkel 

teljesítheti.  

 

 

16. 81/2015. 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 megsértése] - előzmény: 28/2015. számú 

előterjesztés 

81/2/2015. Kiegészítés a 81/2015. számú előterjesztéshez: 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 megsértése] 

 

A Hivatal részéről dr. Papp Szilvia jelezte, hogy az előterjesztő a 81/2015. számú előterjesztést a 

81/2/2015-ös kiegészítésre való tekintettel visszavonta. Ezután dr. Papp Szilvia ismertette a 

81/2/2015-ös számú előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen 

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

 

A Médiatanács 228/2015. (III. 11.) 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 megsértése] 
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1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Kultúr-Média Kft. az általa üzemeltetett Rádió 451 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2014. október 6 – 12. közötti működése 

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

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

alapján 40 000 Ft bírsággal sújtja.  

 

2. A Médiatanács döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

 

 

17. 86/2015. 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 

megsértése] - előzmény: 27/2015. számú előterjesztés 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 229/2015. (III. 11.) számú döntése 

a TV2 Médiacsoport 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 megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornán 2014. október 24-én 12 

óra 34 perctől sugárzott Trója – Háború egy asszony szerelméért című műsorszám közzétételével 

megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § 

(3) bekezdésének ba) pontja alapján 1 800 000 Ft bírsággal sújtja. 

 

 

18. 87/2015. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók digitális úton 

terjesztett médiaszolgáltatásaiban eredeti nyelven közzétett filmalkotások és filmsorozatok 

2015. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv keretében történő 

vizsgálatának eredménye (2015. január) [TV2 Média Csoport Kft.] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 230/2015. (III. 11.) számú döntése 

a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók digitális úton terjesztett 

médiaszolgáltatásaiban eredeti nyelven közzétett filmalkotások és filmsorozatok 2015. évi 

piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terv keretében történő vizsgálatának eredménye 

(2015. január) [TV2 Média Csoport Kft. – TV2] 

 

A Médiatanács végzésében általános hatósági felügyeleti eljárást indít a TV2 Média Csoport Kft. 

elnevezésű JBE lineáris médiaszolgáltatóval szemben a digitális úton terjesztett, TV2 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. január 1-jei, 2-ai, 3-ai, 4-ei, 5-ei, 7-ei, 8-ai, 9-ei, 10-

ei, 11-ei, 12-ei, 13-ai, 14-ei, 15-ei, 16-ai, 17-ei, 18-ai, 19-ei, 20-ai, 21-ei, 22-ei, 23-ai, 24-ei, 25-ei, 

26-ai, 28-ai, 29-ei, 30-ai és 31-ei adásnapok tekintetében sugárzott műsorrészek 

vonatkozásában, az Mttv. 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése 

tárgyában. 
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19. 88/2015. Az Andrysoft Bt. által üzemeltetett lfa Rádió (Balkány 88,0 MHz) állandó 

megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás 2015. január 17-23. közötti műsorának 

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

a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 231/2015. (III. 11.) számú döntése 

az Andrysoft Bt. által üzemeltetett Alfa Rádió (Balkány 88,0 MHz) állandó megnevezésű 

kisközösségi médiaszolgáltatás 2015. január 17 - 23. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 

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

pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít az Andrysoft Bt. médiaszolgáltatóval szemben a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § 

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

általa üzemeltetett Alfa Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2015. január 

17 - 23. közötti adáshéten történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

 

 

20. T-28/2015. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 

megállapító MN/29303-4/2014. számú hivatali határozattal szemben 

 

Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 232/2015. (III. 11.) számú döntése 

a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára hozzáférhető 

műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító MN/29303-4/2014. 

számú hivatali határozattal szemben 

 

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

(elsőfokú hatóság) 2015. január 12. napján kelt, MN/29303-4/2014. számú határozata ellen a 

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

elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

 

 

21. T-30./2015. A Médiatanács közreműködése a 12. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi 

Filmfesztiválon (2015. szeptember 11-20.) 

 

Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 233/2015. (III. 11.) számú döntése 

a Médiatanács közreműködése a 12. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon 

(2015. szeptember 11-20.) 

 

1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a 12. Jameson CineFest 

Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A Médiatanács együttműködés keretében képviselteti 

magát a fesztivál megnyitó ünnepségén, a záró fogadáson és a díjátadókon, valamint a 

szakmai kerekasztal-beszélgetésen. 
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2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel a rövidfilm, dokumentumfilm, 

animációs film kategóriában győztes alkotásoknak, a díj összege kategóriánként 1 000 000 

Ft, összesen 3 000 000 Ft. Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit 

együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 

 

22. E-14/2015. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék által, 

a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

23. E-15/2015. A 2015. február 1-jétől 2015. február 28-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 

 

Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 25 perckor berekesztette. 

 

 

 

Budapest, 2015. március 18. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

Sipkáné Czeiner Boglárka 

 

 

Hitelesítette: Ellenjegyezte: 

 

 

 

 

 Dr. Auer János Dr. Karas Monika 

 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 

 


