
JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. szeptember 28-án (hétfőn) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 

 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-9. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-9. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-9. pontoknál/ 

 

 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

 

dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-9. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-9. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-9. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-9. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-9. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /7-9. pontoknál/ 

Vajda Boglárka osztályvezető /1-9. pontoknál/ 

Sipkáné Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-9. pontoknál/ 

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1. pontnál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 10 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Koltay András és dr. Auer János egyéb hivatalos elfoglaltságuk miatt 

nem vettek részt az ülésen. Dr. Karas Monika a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton 

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

tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett az 1300/2015. (IX. 28.) számon az alábbi 

előterjesztéseket vette napirendre: 

 

MTVA-231/2015. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 

2015/39. heti bírálóbizottsági ajánlása 

466/2015. Az FM 4 Rádió Kft. Veszprém 95,1 MHz (Mária Rádió Völgyhíd) médiaszolgáltatási 

jogosultsága hálózatba kapcsolódásának megszüntetése iránti kérelme 

462/2015. A Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2015. július 29-én közzétett pályázati felhívásra 2015. szeptember 9-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata 

463/2015. A Budapest 95,8 MHz körzeti közösségi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2015. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. szeptember 10-én beérkezett pályázati 

ajánlat vizsgálata 

465/2015. A Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. 

július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. augusztus 31-én beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata 

464/2015. A Zenebolygó Rádiós és Szolgáltató Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz – 95,1 Rádió pont 1 

és Nyíregyháza 91,1 MHz – Rádió pont 1 Nyíregyháza) bejelentése a Zalaegerszeg 95,1 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

458/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2015. augusztus 18-án 18 órától sugárzott „Tények” című műsorszám 

18:25:04-kor kezdődött, „Határvadászokat küldenek a határra” című szegmensével kapcsolatban 

458/2/2015. Kiegészítés a 458/2015. számú előterjesztéshez: B. A., a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom sajtóosztálya munkatársának kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. 

TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2015. augusztus 18-án 18 órától sugárzott 

„Tények” című műsorszám 18:25:04-kor kezdődött, „Határvadászokat küldenek a határra” című 

szegmensével kapcsolatban461/2015. A Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit 

Részvénytársaság kérelme a „Munkaügyek” elnevezésű műsorszám 501. és 502. epizódjainak 

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

461/2015. A Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság kérelme a 

„Munkaügyek” elnevezésű műsorszám 501. és 502. epizódjainak előzetes klasszifikációja iránt 

[Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

460/2015. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2015. január 

1-június 30.) 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. MTVA-231/2015. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 

2015/39. heti bírálóbizottsági ajánlása 

 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1301/2015. (IX. 28.) számú döntése 

az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 2015/39. hetében beérkezett pályázat bírálóbizottsági 

ajánlásáról 

 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 142/2015. (II. 17.) számú döntésével a 

magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni forgatási 

munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2015) meghirdetett pályázati eljárás 2015/39. 

hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban 

rögzített indoklást – az alábbi pályázatot nem részesíti támogatásban: 

 

az iktatószám: MA- 

ESCHERKÁROLY 

2015-…/2015. 
a pályázó neve 

a megörökítendő esemény  

megnevezése 

12 Montage Video Kkt. Migrációs „árvák” 

 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 142/2015. (II. 17.) számú döntésével a 

magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni forgatási 

munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2015) meghirdetett pályázati eljárás 2015/39. 

heti fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, és a pályázati eljárás 2015/39. heti 

fordulóját lezárja. 

 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 

igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül értesítse az érintett pályázót, 

 3 munkanapon belül – az előírásoknak megfelelően – az Alap honlapján hozza 

nyilvánosságra a pályázati eljárás 2015/39. heti eredményéről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

 

melléklet: a bírálóbizottság 2015. szeptember 24-ei ajánlása 

 

 

2. 466/2015. Az FM 4 Rádió Kft. Veszprém 95,1 MHz (Mária Rádió Völgyhíd) 

médiaszolgáltatási jogosultsága hálózatba kapcsolódásának megszüntetése iránti kérelme 

 

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

tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 

javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1302/2015. (IX. 28.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. Veszprém 95,1 MHz (Mária Rádió Völgyhíd) médiaszolgáltatási jogosultsága 

hálózatba kapcsolódásának megszüntetése iránti kérelme tárgyában 

 

A Médiatanács az FM 4 Rádió Kft. kérelme alapján – az előterjesztés mellékletében foglalt 

szerződésmódosítások elfogadásával – hozzájárul, hogy az FM 4 Rádió Kft. Veszprém 95,1 MHz 
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médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása a médiaszolgáltató  Komárom 88,3 

MHz + Vác 94,1 MHz + Gyál 98,9 MHz + Monor 106,3 MHz + Pécel 91,7 MHz + Dömös 104,9 

MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Esztergom 97,4 MHz + Dabas 97,5 MHz + Zalaegerszeg (Tarr Kft. 

hálózata) médiaszolgáltatási jogosultságával megszűnjön. 

 

A Médiatanács az FM 4 Rádió Kft. Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti ideiglenes hatósági 

szerződésében a médiaszolgáltatási jogosultság tárgya tekintetében bekövetkezett változásokat 

átvezeti. 

 

 

3. 462/2015. A Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. július 29-én közzétett pályázati felhívásra 2015. szeptember 9-én 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

döntéseket hozta: 

 

A Médiatanács 1303/2015. (IX. 28.) számú döntése 

a Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. július 

29-én közzétett pályázati felhívásra 2015. szeptember 9-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata tárgyában (Radio Plus Kft.) 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzés szerint hiánypótlásra hívja fel a 

Radio Plus Kft. pályázót a Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati 

ajánlata tekintetében a pályázati felhívás 1.11.10.2. pontja alapján a pályázati felhívás 2.3.8.7. 

pontja szerinti nyilatkozat, a pályázati felhívás 2.3.8.21. pontja szerinti nyilatkozat, a 

formanyomtatvány VI. pontjában szereplő táblázatok és a formanyomtatvány VI. pontjában 

szereplő tervezett költségek táblázat vonatkozásában. 

 

A Médiatanács 1304/2015. (IX. 28.) számú döntése 

a Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. július 

29-én közzétett pályázati felhívásra 2015. szeptember 9-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata tárgyában (Autórádió Műsorszolgáltató Kft.) 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzés szerint hiánypótlásra hívja fel az 

Autórádió Műsorszolgáltató Kft. pályázót a pályázati felhívás 1.11.10.2. pontja alapján a 

Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében a 

pályázati felhívás 2.3.8.21. pontja szerinti nyilatkozat,a pályázati felhívás 2.3.9.1. c) pontjának 

maradéktalanul megfelelő banki igazolás, a pályázati felhívás 2.3.9.1. d) pontja szerinti 

igazolások, a pályázati felhívás 2.3.9.1. j) pontja szerinti kiegészítő melléklet, a 

formanyomtatvány VI. pontjában szereplő tervezett költségek és bevételek táblázat és a pályázati 

felhívás 2.3.3. pontjának maradéktalanul megfelelő műszaki terv vonatkozásában. 

 

 

4. 463/2015. A Budapest 95,8 MHz körzeti közösségi médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. szeptember 10-én 

beérkezett pályázati ajánlat vizsgálata 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

döntést hozta: 
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A Médiatanács 1305/2015. (IX. 28.) számú döntése 

a Budapest 95,8 MHz körzeti közösségi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. 

július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. szeptember 10-én beérkezett pályázati ajánlat 

vizsgálata (Favorit Masters Kft) 

 

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

bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a 

Favorit Masters Kft. pályázót a Budapest 95,8 MHz körzeti közösségi médiaszolgáltatási 

lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata tekintetében a Pályázati Felhívás 2.4.8.20. pont szerinti 

nyilatkozat vonatkozásában. 

 

 

5. 465/2015. A Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2015. július 30-án közzétett pályázati felhívásra 2015. augusztus 31-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1306/2015. (IX. 28.) számú döntése 

a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. július 30-án 

közzétett pályázati felhívásra 2015. augusztus 31-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

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 Mambó Rádió Kft. 

pályázót a Villány 100,9 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata vonatkozásában, hogy 

 

 csatoljon a Pályázati Felhívás 2.4.11.1. c) pontjának mindenben megfelelő bankigazolást arra 

vonatkozóan, hogy a számlán lévő összeg elkülönítetten áll rendelkezésre, 

 

 csatoljon a Pályázati Felhívás 2.4.11.1. d) pontja szerinti eredeti, illetve közjegyző által 

hitelesített, a központi adóhatóság által kiállított hivatalos igazolást arra vonatkozóan, hogy a 

pályázónak nincs hatvan (60) napnál régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék vagy 

a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettsége, továbbá elkülönített 

állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettsége. 

 

 

6. 464/2015. A Zenebolygó Rádiós és Szolgáltató Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz – 95,1 Rádió 

pont 1 és Nyíregyháza 91,1 MHz – Rádió pont 1 Nyíregyháza) bejelentése a Zalaegerszeg 

95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1307/2015. (IX. 28.) számú döntése 

a Zenebolygó Rádiós és Szolgáltató Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz – 95,1 Rádió pont 1 és 

Nyíregyháza 91,1 MHz – Rádió Pont 1 Nyíregyháza) bejelentése a Zalaegerszeg 95,1 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

 

A Médiatanács tudomásul veszi a Zenebolygó Kft. bejelentésében foglaltakat, amely szerint a 

Zalaegerszeg 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság a Zenebolygó Kft-ből kiválással létrejött új 

társaságra a ZEG Rádió Kft-re szállt át, és a médiaszolgáltató jogutódlását – az előterjesztéshez 
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mellékelt szerződésmódosítás szerint – a Zalaegerszeg 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra 

vonatkozó hatósági szerződésben átvezeti.  

 

 

7. 458/2015. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában 2015. augusztus 18-án 18 órától sugárzott „Tények” című 

műsorszám 18:25:04-kor kezdődött, „Határvadászokat küldenek a határra” című 

szegmensével kapcsolatban 

458/2/2015. Kiegészítés a 458/2015. számú előterjesztéshez: B. A., a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának kiegyensúlyozottsági kérelme a 

TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2015. augusztus 

18-án 18 órától sugárzott „Tények” című műsorszám 18:25:04-kor kezdődött, 

„Határvadászokat küldenek a határra” című szegmensével kapcsolatban 

 

A Hivatal részéről dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést és annak kiegészítését. 

A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1308/2015. (IX. 28.) számú döntése 

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

kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2015. 

augusztus 18-án 18 órától sugárzott „Tények” című műsorszám 18:25:04-kor kezdődött, 

„Határvadászokat küldenek a határra” című szegmensével kapcsolatban 

 

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

kiegyensúlyozottsági kérelmét elutasítja, és megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Kft. a TV2 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2015. augusztus 18-án 18 órától sugárzott 

„Tények” című műsorszám 18:25:04-kor kezdődött, „Határvadászokat küldenek a határra” című 

szegmensével 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. 

 

 

8. 461/2015. A Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 

kérelme a „Munkaügyek” elnevezésű műsorszám 501. és 502. epizódjainak előzetes 

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

 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Kollarik Tamás 

kérdésére. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett 

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

 

A Médiatanács 1309/2015. (IX. 28.) számú döntése 

a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság kérelme a 

„Munkaügyek” című műsorszám 501. és 502. epizódjainak előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 

9. § (9) bekezdés] 

 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság az Mttv. 

9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy  

 

I. A Munkaügyek című műsorszám 501. epizódja a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: az Mttv.) 9. § (4) 

bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó. 
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II. A Munkaügyek című műsorszám 502. epizódja az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerinti IV. 

korhatári kategóriába sorolandó. 

 

 

9. 460/2015. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2015. 

január 1-június 30.) 

 

A Hivatal részéről Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 

egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Médiatanács 1310/2015. (IX. 28.) számú döntése 

Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2015. január 1-június 30.) 

 

A Médiatanács elfogadja a Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál 

(2015. január 1-június 30.) c. tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács 

honlapján. 

 

 

Dr. Karas Monika az ülést 13:35 órakor berekesztette. 

 

Budapest, 2015. szeptember 29. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

Sipkáné Czeiner Boglárka 

 

 

Hitelesítette: Ellenjegyezte: 

 

 

 

 

 dr. Vass Ágnes  Dr. Karas Monika 

 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 

 


