
JEGYZŐKÖNYV, 

 

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

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-18. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács tag /1-18. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-18. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-18. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-18. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-18. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-18. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-18. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /16-18. pontoknál/ 

Gergely Miklós hatósági marketingkommunikációs munkatárs /1-18. pontoknál/ 

dr. Kállay Eszter a jegyzőkönyv vezetője /1-18. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

 

dr. Szabó László Zsolt vezérigazgató /1-2. pontoknál/ 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-8. pontoknál/ 

Vigh Zoltán digitális átállás koordinátor /1-2. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 14 óra 7 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Karas Monika 8. napirendi pontként javasolta tárgyalásra az 

MTVA-67/2015. számú előterjesztést, valamint 18. napirendként a T-31/2015. számú 

előterjesztést. Ezzel a módosítással a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő 

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

egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett a 234/2015. (III. 17.) számon az alábbi 

előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

 

MTVA-53/2015. Kérelem a Médiatanács előzetes jóváhagyása iránt „Az M5 audiovizuális 

médiaszolgáltatás budapesti digitális földfelszíni műsorterjesztéséhez szükséges közbeszerzési 

eljárás megindítása” tárgyában 

MTVA-54/2015. Kérelem a Médiatanács előzetes jóváhagyása iránt „A közszolgálati média 

földfelszíni analóg rádiós műsorterjesztési szerződéséhez szükséges közbeszerzési eljárás 

megindítás” tárgyában 

MTVA-62/2015. Pályázati felhívás kibocsátása közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 

rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő 

műszaki fejlesztések 2015. évi támogatására (KMUSZ2015) 

MTVA-63/2015. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2015 pályázati eljárás támogatási 

szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 

MTVA-64/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított T.ZS.M. Bt. kérelme 

MTVA-65/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. kérelme 

MTVA-66/2015. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra 2015. januári pénzügyi jelentése 

MTVA-67/2015. A Médiatanács által meghirdetett filmes pályázati eljárásokban az elsődleges 

bemutatást vállaló médiaszolgáltatókról 

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 

90/2/2015. Kiegészítés a 90/2015. számú előterjesztéshez: 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 

98/2015. A Komló 91,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata 

99/2015. 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 

97/2015. A Budapest 96,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. 

október 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 

100/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M2 médiaszolgáltatása kvótakötelezettségeinek 

teljesítése 2014-ben a médiaszolgáltató havonta teljesített adatszolgáltatásai tükrében 

101/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M3 médiaszolgáltatása kvótakötelezettségeinek 

teljesítése 2014-ben a médiaszolgáltató havonta teljesített adatszolgáltatásai tükrében 

102/2015. Az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos hatósági eljárások lezárása 

95/2015. A Rádió Horizont Kft. által üzemeltetett Rádió Törökszentmiklós (Törökszentmiklós 

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

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

(12) bekezdésben és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglaltak megsértése] - előzmény: 

29/2015. számú előterjesztés 

96/2015. Az Alba Regia Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett Alpha Rádió 88,9 MHz 

Székesfehérvár állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 

2014. november 17-23. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

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

pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 51/2015. számú előterjesztés 
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T-31/2015. Magyar Filmnapok megrendezése Strasbourgban a Magyar Média Mecenatúra 

program által támogatott filmekből 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-53/2015. Kérelem a Médiatanács előzetes jóváhagyása iránt „Az M5 audiovizuális 

médiaszolgáltatás budapesti digitális földfelszíni műsorterjesztéséhez szükséges 

közbeszerzési eljárás megindítása” tárgyában 

 

Dr. Szabó László Zsolt ismertette az előterjesztést. Ezt követően 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 235/2015. (III. 17.) számú döntése 

az M5 audiovizuális médiaszolgáltatás budapesti digitális földfelszíni műsorterjesztéséhez 

szükséges közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa egyetért az M5 audiovizuális 

médiaszolgáltatás budapesti digitális földfelszíni műsorterjesztés szolgáltatás szükségességével, 

egyúttal a szükséges közbeszerzési eljárás megindítását engedélyezi. 

 

 

2. MTVA-54/2015. Kérelem a Médiatanács előzetes jóváhagyása iránt „A közszolgálati média 

földfelszíni analóg rádiós műsorterjesztési szerződéséhez szükséges közbeszerzési eljárás 

megindítás” tárgyában 

 

Dr. Szabó László Zsolt ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. Ezt 

követően 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 236/2015. (III. 17.) számú döntése 

a közszolgálati média földfelszíni analóg rádiós műsorterjesztési szerződéséhez szükséges 

közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa egyetért az analóg földfelszíni rádiós 

műsorterjesztési szolgáltatás szükségességével, egyúttal engedélyezi a szükséges közbeszerzési 

eljárás megindítását. 

 

 

3. MTVA-62/2015. Pályázati felhívás kibocsátása közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 

rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő 

műszaki fejlesztések 2015. évi támogatására (KMUSZ2015) 

 

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

álláspontját. Ezt követően 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 237/2015. (III. 17.) számú döntése 

a KMUSZ2015 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a közösségi médiaszolgáltatási 

jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával 

összefüggő műszaki fejlesztések 2015. évi támogatására (KMUSZ2015) 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. 
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a döntés mellékletei: 

1. a pályázati felhívás 

2. a pályázati kérelem és kapcsolódó mellékletei 

 

 

4. MTVA-63/2015. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2015 pályázati eljárás 

támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Dr. Kollarik Tamás szóbeli módosító indítványt 

terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy az előterjesztés mellékletét képező EGRILAJOS2015 

Támogatási szerződés az alábbi ponttal egészüljön ki:  

 

„A kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben jelen támogatás révén megvalósított 

forgatókönyvből/filmtervből filmalkotás készül, az alkotás vége főcímében feltüntetésre kerül az 

alábbi felirat: »Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Mecenatúra Program 

keretében.«” 

 

A módosító indítvány tárgyalását a Médiatanács egyhangúlag támogatta. Ezt követően a 

Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett a fenti módosító 

indítvány szerinti módosítással elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 238/2015. (III. 17.) számú döntése 

az EGRILAJOS2015 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és 

mellékletei formaszövegeinek elfogadásáról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az EGRILAJOS2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei 

formaszövegeit a jelen döntés mellékletét képező formában. 

 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 5 munkanapon belül az Alap honlapján 

tegye közzé. 

 

a döntés mellékletei: 

1. melléklet: Támogatási szerződés  

2. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat (egyéni) 

3. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat (társasági) 

4. melléklet: De minimis nyilatkozat 

5. melléklet: Beszámolólap  

6. melléklet: Költségösszesítő (A) 

7. melléklet: Költségösszesítő (B, háttérdokumentáció) 

 

 

5. MTVA-64/2015. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított T.ZS.M. Bt. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt I/A valamint II. 

számú javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 239/2015. (III. 17.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított T.ZS.M. Bt. 

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 T.ZS.M. Bt. „A Vargyas-szoros elveszett világa” 

című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2013-61/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

kedvezményezett által benyújtott kérelem  

 határidő-módosításra vonatkozó részét elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 

2015. június 30-ára, a beszámolási határidő 2015. augusztus 15-ére, a bemutatási 

határidő 2015. december 31-ére történő módosításához; 

 társrendező bevonására vonatkozó részét elfogadja, és a kérelmezett társrendező 

felvételéhez hozzájárul, azonban 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-65/2015. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. kérelme 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Ezt követően 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 240/2015. (III. 17.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. kérelméről 

 

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

dokumentumfilmek gyártásának támogatására (EMBERJUDIT2014) meghirdetett pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. „Az erdélyi arisztokrácia diszkrét bája” című, 

MA-EMBERJUDIT2014-31/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 

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

november 30-ára, a beszámolási határidő 2016. december 30-ára, a bemutatási határidő 2017. 

május 30-ára történő módosításához. 

 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 

döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 

követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 

médiaszolgáltatót. 

 

 

7. MTVA-66/2015. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra 2015. januári pénzügyi jelentése 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. A 

Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
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8. MTVA-67/2015. A Médiatanács által meghirdetett filmes pályázati eljárásokban az elsődleges 

bemutatást vállaló médiaszolgáltatókról 

 

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

követően 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 241/2015. (III. 17.) számú döntése 

a Médiatanács által meghirdetett filmes pályázati eljárásokban az elsődleges bemutatást vállaló 

médiaszolgáltatókról 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az alábbi pályázati eljárásokban 

 ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatása (KOLLÁNYIÁGOSTON2015), 

 dokumentumfilmek gyártásának támogatása (EMBERJUDIT2015), 

 animációs filmek gyártásának támogatása (MACSKÁSSYGYULA2015), 

 a Médiatanács által már támogatásban részesített animációs sorozatok gyártásának, 

illetve önálló, egyedi animációs filmalkotások gyártásának támogatása 

(DARGAYATTILA2015), 

 TV-filmek gyártásának támogatása (FEHÉRGYÖRGY2015) 

az elsődleges bemutatást vállaló médiaszolgáltatók körét egységesíti és a felhívások vonatkozó 

pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

 

„A kiíró célja, hogy a támogatás révén megszülető értékes és magas színvonalú filmalkotások, 

mint közszolgálati célú műsorszámok minél szélesebb körben kerüljenek elsőként bemutatásra 

valamely magyarországi lineáris közszolgálati vagy országos lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltató műsorában.” 

 

A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 3 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a 

pályázati felhívások módosítását. 

 

 

9. 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 

90/2/2015. Kiegészítés a 90/2015. számú előterjesztéshez: 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, 5/5 arányú igen szavazata mellett a 242/2015. döntés tekintetében a 

90/2015-ös előterjesztés I. számú döntési javaslatát, a 243/2015. döntés tekintetében pedig a 

90/2/2015-ös kiegészítésben foglalt döntési javaslatot fogadta el és az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 242/2015. (III. 17.) számú döntése 

a Budapest 92,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. január 

6-án közzétett pályázati felhívásra 2015. február 16-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Aeriel Rádió Műsorszóró Kft.) 

 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése alapján és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja 

alapján pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2015. 

január 6-án közzétett, a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

tekintetében kiírt Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. 

pályázót. 
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A Médiatanács 243/2015. (III. 17.) számú döntése 

a Budapest 92,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. január 

6-án közzétett pályázati felhívásra 2015. február 16-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Pannon - Work Logisztikai Kft.) 

 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 

valamint a Pályázati felhívás 1.11.10.2. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Pannon - Work 

Logisztikai Kft. pályázót a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati 

ajánlata vonatkozásában a Pályázati Felhívás 2.1.7. pontja alapján, a 2.4.3.4. pontja szerinti 

műszaki leírás kiegészítése tekintetében, valamint a 2.4.8.6. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő 

megtételére vonatkozóan. 

 

 

10.  98/2015. A Komló 91,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2014. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően 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 244/2015. (III. 17.) számú döntése 

a Komló 91,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2014. október 

30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. január 12-én beérkezett pályázati ajánlat vizsgálata 

(Magyar Katolikus Rádió Zrt.) 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) 

bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.9.2. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a 

Magyar Katolikus Rádió Zrt. pályázót a Komló 91,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 

benyújtott pályázati ajánlata vonatkozásában a Pályázati Felhívás 2.5.9.10. pontja szerinti 

nyilatkozat megfelelő megtételére vonatkozóan. 

 

 

11. 99/2015. 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 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően 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 245/2015. (III. 17.) 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 

vizsgálata (Magyar Katolikus Zrt. pályázó) 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) 

bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.2. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a 

Magyar Katolikus Rádió Zrt. pályázót a Szekszárd 102,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 

benyújtott pályázati ajánlata vonatkozásában a 2.5.10.6. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő 

megtételére vonatkozóan. 
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12. 97/2015. A Budapest 96,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

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

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően 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 246/2015. (III. 17.) számú döntése 

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

8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 

 

A Médiatanács a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 25.Kpk.45.340/2015/5. számú 

jogerős végzésére tekintettel az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával a 

Budapest 96,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló 2014. 

október 8-án, 24402/2014. számon indult pályázati eljárás felfüggesztését megszünteti, és 

folytatja az eljárást. 

 

 

13. 100/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M2 médiaszolgáltatása kvótakötelezettségeinek 

teljesítése 2014-ben a médiaszolgáltató havonta teljesített adatszolgáltatásai tükrében 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 

Dr. Vass Ágnes kifejtette véleményét. Ezt követően 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 247/2015. (III. 17.) számú döntése 

a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M2 médiaszolgáltatása kvótakötelezettségeinek teljesítése 

2014-ben a médiaszolgáltató havonta teljesített adatszolgáltatásai tükrében 

 

A Médiatanács az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztés mellékletében foglalt 

végzés szerint – hivatalból hatósági felügyeleti eljárást indít a Magyar Televízió Nonprofit Zrt-vel 

szemben az M2 médiaszolgáltatás tekintetében, a Médiatanács 116/2014. (II. 4.) számú 

döntése alapján 2014. február 4. napján az Mttv. 22. § (2) bekezdése alapján a műsorkvóták 

teljesítése alóli mentesítésről megkötött hatósági szerződés szerinti magyar művekre vonatkozó 

2014. évi műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 

 

14. 101/2015. A Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M3 médiaszolgáltatása kvótakötelezettségeinek 

teljesítése 2014-ben a médiaszolgáltató havonta teljesített adatszolgáltatásai tükrében 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Vass Ágnes hozzászólt. Ezt követően 

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 248/2015. (III. 17.) számú döntése 

a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. M3 médiaszolgáltatása kvótakötelezettségeinek teljesítése 

2014-ben a médiaszolgáltató havonta teljesített adatszolgáltatásai tükrében 

 

A Médiatanács az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztés mellékletében foglalt 

végzés szerint – hivatalból hatósági felügyeleti eljárást indít a Magyar Televízió Nonprofit Zrt-vel 

szemben az M3 médiaszolgáltatás tekintetében, a Médiatanács 117/2014. (II. 4.) számú 

döntése alapján 2014. február 4. napján az Mttv. 22. § (2) bekezdése alapján a műsorkvóták 

teljesítése alóli mentesítésről megkötött hatósági szerződés szerinti a független európai 

műsorkészítővel készíttetett vagy független európai műsorkészítőtől beszerzett, 5 évnél nem 
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régebben készült művekre vonatkozó 2014. évi műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének 

felügyelete tárgyában. 

 

 

15. 102/2015. Az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos hatósági eljárások lezárása 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. Ezt 

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

elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 249/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [RTV Szekszárd Kft. (RTV 

Szekszárd)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy az RTV 

Szekszárd Kft. RTV Szekszárd állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 

a médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 250/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Timteo Kft. (INDEX 

Televízió)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Timteo Kft. 

INDEX Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 

a médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 251/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Tehetséges Zenészekért 

Alapítvány (Fezen Rádió – Székesfehérvár 102,9 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Tehetséges 

Zenészekért Alapítvány (Székesfehérvár 102,9 MHz) Fezen Rádió állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 

187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a médiaszolgáltatót 40.000,- Ft összegű bírsággal 

sújtja. 

 

A Médiatanács 252/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [PROGETTO Media Kft. (FIX)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a PROGETTO 

Media Kft. FIX állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 
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kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 

a médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 253/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Kalló Gyula (Code FM – 

Miskolc - Avas 88,7 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Kalló Gyula 

(Miskolc-Avas 88,7 MHz) Code FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 

2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 

a médiaszolgáltatót 40.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 254/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Dzsupin és Társai Bt. 

(Vértes Tv)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Dzsupin és 

Társai Bt. Vértes Tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 

a médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 255/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Tiszavasvári Média 

Egyesület (Best of Rádió – Tiszavasvári 98,0 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Tiszavasvári 

Média Egyesület (Tiszavasvári 98,0 MHz) Best of Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 

tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

alpontja alapján a médiaszolgáltatót 40.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 256/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Média a Belvárosért 

Egyesület (Szinva Rádió – Miskolc 99,5 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Média a 

Belvárosért Egyesület (Miskolc 99,5 MHz) Szinva Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 

tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

alpontja alapján a médiaszolgáltatót 40.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 257/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Tilos Kulturális Alapítvány 

(Tilos Rádió – Budapest 90,3 MHz)] 
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A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Tilos 

Kulturális Alapítvány (Budapest 90,3 MHz) Tilos Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 

tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

alpontja alapján a médiaszolgáltatót 80.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 258/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [B+B Kft. (Pátria TV)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a B+B Kft. 

Pátria TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év vonatkozásában 

megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét. A 

Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a 

médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 259/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Vár-Vill ’96 Kft. (Vár TV)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Vár-Vill ’96 

Kft. Vár TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év vonatkozásában 

megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét. A 

Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a 

médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 260/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [XV. Média Kommunikációs 

és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (XV TV)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a XV. Média 

Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. XV TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 

187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal 

sújtja. 

 

A Médiatanács 261/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Label - 84 Kft. (Zugló TV)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Label - 84 

Kft. Zugló TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év vonatkozásában 

megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét. A 

Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a 

médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
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A Médiatanács 262/2015. (III. 17.) számú döntése  

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Helyi Médiaszolgáltató Kft. 

(Buda Környéki Televízió)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Helyi 

Médiaszolgáltató Kft. Buda Környéki Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 

tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

alpontja alapján a médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 263/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Balassa Iván Művelődési 

Ház és Könyvtár (Önkormányzati TV Báránd)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Balassa Iván 

Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzati TV Báránd állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 

tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

alpontja alapján a médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 264/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Sanocki Péter e.v. 

(Balmazújváros Televízió)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Sanocki 

Péter e.v. Balmazújváros Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 

2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 

a médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 265/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [PRODO VOICE STUDIO Zrt. 

(MUSIC FM – Budapest 89,5 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a PRODO 

VOICE STUDIO Zrt. (Budapest 89,5 MHz) MUSIC FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 

tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

alpontja alapján a médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 266/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Gyomaendrőd Kulturális 

Egyesület (Rádió Sun-Gyomaendrőd 88,0 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a 

Gyomaendrőd Kulturális Egyesület (Gyomaendrőd 88,0 MHz) Rádió Sun állandó megnevezésű 
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médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 

187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a médiaszolgáltatót 20.000,- Ft összegű bírsággal 

sújtja. 

 

A Médiatanács 267/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [MEDIORIX Bt. (Rádió 

Szarvas – Szarvas 105,4 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a MEDIORIX 

Bt.  (Szarvas 105,4 MHz) Rádió Szarvas állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 

2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 

a médiaszolgáltatót 20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 268/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Európa Rádió Nonprofit Kft. 

(Európa Rádió 87,9 – Szeged 87,9 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy az Európa 

Rádió Nonprofit Kft. (Szeged 87,9 MHz) Európa Rádió 87,9 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 

187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a médiaszolgáltatót 40.000,- Ft összegű bírsággal 

sújtja. 

 

A Médiatanács 269/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Európa Rádió Nonprofit Kft. 

(Európa Rádió 94,4 – Debrecen 94,4 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy az Európa 

Rádió Nonprofit Kft. (Debrecen 94,4 MHz) Európa Rádió 94,4 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 

187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a médiaszolgáltatót 40.000,- Ft összegű bírsággal 

sújtja. 

 

A Médiatanács 270/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Európa Rádió Nonprofit Kft. 

(Európa Rádió 100,5 – Nyíregyháza 100,5 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy az Európa 

Rádió Nonprofit Kft. (Nyíregyháza 100,5 MHz) Európa Rádió 100,5 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 

187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a médiaszolgáltatót 60.000,- Ft összegű bírsággal 

sújtja. 
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A Médiatanács 271/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Andrysoft Bt. (Alfa Rádió - 

Balkány 88,0 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő végzés-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy az Andrysoft 

Bt. (Balkány 88,0 MHz) Alfa Rádió állandó megnevezésű Budapest 88,1 MHz médiaszolgáltatása 

tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

alpontja alapján a médiaszolgáltatót 20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 272/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Springer Krisztina (Kerepes 

Rádió – Kerepes 97,1 MHz] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy Springer 

Krisztina (Kerepes 97,1 MHz) Kerepes Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 

tekintetében a 2013. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségét. A Médiatanács erre tekintettel az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

alpontja alapján a médiaszolgáltatót 20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

A Médiatanács 273/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Somogy Televízió Np. Kft. 

(Somogy TV)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő végzés-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Somogy 

Televízió Np. Kft. Somogy TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és erre tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 

jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 

 

A Médiatanács 274/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Rádió Q Kft. (Rádió Q – 

Budapest 99,5 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő végzés-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Rádió Q Kft. 

(Budapest 99,5 MHz) Rádió Q állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 

vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és erre tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 

jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 

 

A Médiatanács 275/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Multinet 99 Szolgáltató Kft. 

(Óbuda TV1)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő végzés-tervezet elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy a Multinet 99 

Szolgáltató Kft. Óbuda TV1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. év 
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vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és erre tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 

jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 

 

A Médiatanács 276/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő 

médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása [Szabó Ferenc (Rádió 

Balaton-Siófok 88,7 MHz)] 

 

A Médiatanács – az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával, 

amely a médiaszolgáltatónak egyediesítve kerül megküldésre – megállapítja, hogy Szabó Ferenc -

(Siófok 88,7 MHz) Rádió Balaton állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2013. 

év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét, és erre tekintettel az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 

jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 

 

 

16. 95/2015. A Rádió Horizont Kft. által üzemeltetett Rádió Törökszentmiklós (Törökszentmiklós 

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

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

63. § (12) bekezdésben és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglaltak megsértése] – 

előzmény: 29/2015. számú előterjesztés 

 

A Hivatal részéről dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. 

Karas Monika kérdésére. Ezt követően 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 277/2015. (III. 17.) számú döntése 

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

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

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

bekezdésben és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglaltak megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Rádió Horizont Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az 

általa üzemeltetett Rádió Törökszentmiklós állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 

2014. október 27-e és november 2-a közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésben és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért a 

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

 

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató 2014. október 28-án és 30-án nem 

teljesítette alul a Hatósági Szerződés 5.9. pontjában foglalt napi magyar zenei arányt. 

 

 

17. 96/2015. Az Alba Regia Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett Alpha Rádió 88,9 MHz 

Székesfehérvár állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 

2014. november 17-23. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

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

pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 51/2015. számú előterjesztés 

 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika 

kérdésére. Ezt követően 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 278/2015. (III. 17.) számú döntése 

az Alba Regia Műsorszolgáltató által üzemeltetett Alpha Rádió 88,9 MHz Székesfehérvár állandó 

megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 2014. november 17-23. 

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

bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések 

megsértése] 

 

A Médiatanács megállapítja, hogy az Alba Regia Műsorszolgáltató Kft. (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) az Alpha Rádió 88,9 MHz Székesfehérvár állandó megnevezésű adóján a 

2014. november 17-23. között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) 

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

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

alapján 10.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 

 

18. T-31/2015. Magyar Filmnapok megrendezése Strasbourgban a Magyar Média Mecenatúra 

program által támogatott filmekből 

 

Dr. Auer János ismertette az előterjesztést. Dr. Karas Monika szóbeli módosító indítvány 

terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy a Médiatanács az előterjesztésben szereplő Filmnapok 

koordinátori feladatainak ellátására dr. Auer János tanácstagot kérje fel. A Médiatanács a 

módosító indítvány tárgyalását egyhangúlag támogatta. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett a fenti módosító indítvány szerinti 

módosítással elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 279/2015. (III. 17.) számú döntése 

Magyar Filmnapok megrendezése Strasbourgban a Magyar Média Mecenatúra program által 

támogatott filmekből 

 

A Médiatanács az előterjesztésben írtak alapján megszervezi a Magyar Média Mecenatúra által 

támogatott filmekből a Magyar Filmnapokat Strasbourgban, valamint felkéri dr. Auer Jánost a 

szervezési feladatok koordinálására, a szervezésben részt vevő belső (NMHH és Médiatanács 

szervezetei) és külső partnerekkel való kapcsolattartásra. 

 

 

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

 

Budapest, 2015. március 24. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

 

dr. Kállay Eszter 

 

Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 

 

 

 

 

 Dr. Kollarik Tamás  Dr. Karas Monika 

 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


