JEGYZŐKÖNYV,
amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. március 6-án (szerdán)
megtartott Médiatanács ülésről készült.
A Médiatanács részéről jelen vannak:
dr. Kollarik Tamás a Médiatanács meghatalmazott elnökhelyettese /1-28. pontoknál/
dr. Auer János Médiatanács tag /1-28. pontoknál/
dr. Koltay András Médiatanács tag /1-28. pontoknál/
dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-28. pontoknál/
Az NMHH részéről jelen vannak:
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-28. pontoknál/
Fodor Gergely igazgató /1-28. pontoknál/
Péceli Edit főtanácsadó /1-28. pontoknál/
Sarlós Péterné főosztályvezető-helyettes /1-28. pontoknál/
dr. Kerekes Sugárka főosztályvezető /1-28. pontoknál/
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-28. pontoknál/
dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-28. pontoknál/
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-28. pontoknál/
Rudas-Horváth Krisztina dr. főosztályvezető-helyettes /1-28. pontoknál/
Jó Balázs főosztályvezető-helyettes /25-28. pontoknál/
Zsuppán Attila igazgató /1-28. pontoknál/
dr. Szikora Tamás munkatárs, a jegyzőkönyv vezetője /1-28. pontoknál/

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak:
dr. Néder Sarolta vezérigazgató-helyettes /1-5. pontoknál/
Vitézy László bírálóbizottság elnök /1-2. pontoknál/
dr. Ugron Gáspár Gábor bírálóbizottság elnök /1. pontnál/

Az ülést Kollarik Tamás 9 óra 15 perckor megnyitotta, és megállapította annak
határozatképességét, ezt követően 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 363/2013. (III. 6.) számon az alábbi
előterjesztéseket vette napirendre:
MTVA-37/2013. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2011 pályázati eljárás egyik
kedvezményezettjének a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által el nem
fogadható beszámolója (a Hold Reklám Bt. szerződésszegése)
MTVA-38/2013. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2012 pályázati eljárás
második fordulójában nyertessé nyilvánított kedvezményezett méltányossági kérelme (TELEKOM
Kft.)
232/2013. A Médiatanács által a Miskolc 96,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2012. december 1-én közzétett pályázati felhívásra 2013. január 10-én
beérkezett pályázati ajánlat pályázati nyilvántartásba vétele
235/2013. A Médiatanács által a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi
hasznosítására 2012. július 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás
eredményének megállapítása
236/2013. A Médiatanács által a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség hasznosítására 2012. október 31-én közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárás eredményének megállapítása
247/2013. A Médiatanács által a Komárom 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2012. augusztus 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárás eredményének megállapítása
237/2013. A Mohács 93,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás
tervezete
238/2013. A Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati
felhívás tervezete
239/2013. Felkérés a Kaposvár 97,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
kidolgozására
240/2013. Felkérés a Kiskőrös 97,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
kidolgozására
241/2013. Felkérés a Pécs 101,2 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
kidolgozására
242/2013. Felkérés a Szekszárd 102,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
kidolgozására
243/2013. Felkérés a Szombathely 97,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
kidolgozására
244/2013. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvány (Csillagpont Rádió) Miskolc
94,0 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságának az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti
megújítására vonatkozó kérelme
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245/2013. A Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz, Rádió Helló) helyi kereskedelmi rádiós
médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt
248/2013. A Médiatanács által az Esztergom 92,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2012. november 8-án, valamint a Vác 87,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség hasznosítására 2012. december 11-én közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárásban nyertes Magyar Katolikus Rádió Zrt-vel szemben megindított hatósági
szerződéskötési (szerződésmódosítási) eljárás lezárása
249/2013. A Trade Partners Kft-vel szemben a Szentendre 91,1 MHz tekintetében keletkezett
díjtartozása miatt indított hatósági eljárás lezárása
250/2013. A PIuszRádió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Győr Plusz Rádió - Győr 100,1 MHz) és
az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió - Debrecen 94,4 MHz) hálózatba
kapcsolódás megszüntetése iránti kérelme
233/2013. A Mohács Bóly Térsége Kommunikációs Egyesület által üzemeltetett Régió Rádió
1485 (Mohács 1485 kHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2013. január 1-7.
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]
234/2013. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2012. december 4-én sugárzott
Morning Show című műsorszám korhatár-besorolása (előzmény: B. L. bejelentése az Advenio
Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2012. december 4-én sugárzott „Morning Show” című
műsorszámban elhangzottak miatt
246/2013. A Sanoma-Digital Media Közép-Európai Zrt. által üzemeltetett Story 4 csatornán
2012. augusztus 11-én 18 óra 10 perctől sugárzott Nulladik óra című műsorszám korhatárbesorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának megsértése]
T-3/2013. A bírálóbizottságok tagjairól
MTVA-39/2013. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2012 pályázati eljárás
negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása
MTVA-40/2013. A Médiatanácsa által meghirdetett ESCHERKÁROLY2013 pályázati eljárás
bírálóbizottsági ajánlása (9. heti)
252/2013. A Debrecen 90,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására
2012. szeptember 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás
eredményének megállapítása
254/2013. A Lánczos Kornél Gimnázium kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés
megkötésére a Székesfehérvár 97,5 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében
az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján
255/2013. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérése a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 150. § a) pontja szerinti az Országgyűlés részére kétévente készítendő
Kormánybeszámoló összeállításához szükséges, az NMHH szakterületét érintő, a 2011-2013.
évekre vonatkozó anyag elkészítésére
246/2/2013. Kiegészítés a 246/2013. számú "A Sanoma-Digital Media Közép-Európai Zrt. által
üzemeltetett Story 4 csatornán 2012. augusztus 11-én 18 óra 10 perctől sugárzott Nulladik óra
című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) és f)
pontjának megsértése]" című előterjesztéshez
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253/2013. A Hír TV Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a politikai hírhez hírolvasói vélemény
fűzésére vonatkozó törvényi tilalom megsértését megállapító MN/29898-6/2012. számú hivatali
határozattal szemben
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Napirendi pontok tárgyalása
1. MTVA-39/2013. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2012 pályázati
eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása
Ugron Gáspár Gábor ismertette a bírálóbizottság tapasztalatait és az ajánlásában foglaltakat.
Auer János a bírálóbizottság által az egyik pályázat elutasításának indokolásával kapcsolatosan
tett észrevételt. Kollarik Tamás kérte az indokolás kiegészítését. Ezt követően a Médiatanács 3/5
arányú igen szavazat (Kollarik Tamás, Koltay András, Vass Ágnes) és 1/5 arányú tartózkodás
(Auer János) mellett az elhangzott technikai kiegészítéssel elfogadta az előterjesztésben foglalt
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
A Médiatanács 364/2013. (III. 6.) számú döntése
a 326/2012. (II. 22.) számú határozatával meghirdetett RADIOALLANDO2012 pályázati eljárás
negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 326/2012. (II. 22.) számú határozatával a
magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus magazin
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás negyedik fordulójában – a jelen döntés
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket,
összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat nyilvánítja kedvezményezetté:
iktatósz
ám: MARADIOALLAND
O
2012…/2013.

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás
megnevezése

203

IS Rádió Kft.

Isis Rádió

204

Erasmus'2001 Kft.

Corvinus Rádió

205

208

Erasmus'2001 Kft.
Aeriel Rádió Műsorszóró
Kft.
Aeriel Rádió Műsorszóró
Kft.
Magyar Jazz Rádió Kft.

209

Magyar Jazz Rádió Kft.

90.9 jazzy

212
214

Félegyházi Hírlap Kft.
Csaba Rádió Kft.

215
216

206
207

217

az állandó
műsor címe

az állandó
műsor
kategóriája

a megítélt
támogatás
(Ft)

hírműsor

1 803 620

Corvinus Rádió

Sárvári Krónika
Plusz
Soproni
Panoráma
Hírpanoráma

szolgáltató
magazin
hírműsor

Klasszik Rádió

Reggeli Expressz

hírműsor

Klasszik Rádió

Fidelio Klasszik

90.9 jazzy
Sirius Rádió
Csaba Rádió

Déli Hírmagazin
Budapesti
Hírmagazin
Majsai Krónika
"Ez történt"

Csaba Rádió Kft.

Csaba Rádió

"Velünk történt"

Kultúr-Média Kft.
Actor Informatika és
Nyomda Kft.

Rádió 451

Helyi Hírek

Pont Rádió

Helyi közélet

szolgáltató
magazin
hírműsor
szolgáltató
magazin
hírműsor
hírműsor
szolgáltató
magazin
hírműsor
szolgáltató
magazin

2 339 999
2 699 999
1 822 310
2 181 357
1 822 310
2 182 919
2 817 000
2 817 000
2 340 000
3 228 596
2 340 000

218

Rádió Szombathely Kft.

Rádió
Szombathely

Vasi Hírcsokor

hírműsor

2 808 000

220

Nyíregyházi Főiskola KTI

Campus Rádió

Campus Plusz

szolgáltató
magazin

2 288 296
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222

Kapukom Kft.

Rábaköz Rádió

223

Szlovén Rádió Közhasznú
Nonprofit Kft.

Radio Monoster

224

TURUL Média Kft.

Forrás Rádió

235

A-tól Z-ig Bt.

Rádió1 Orosháza

236

A-tól Z-ig Bt.

Rádió1 Orosháza Orosházi Mozaik

239

Popkom Kft.

Rádió1 (Szolnok
FM)

Szolnoki Krónika

240

Mátra Centrum Kft.

Rádió M

Mozaik

241

Mátra Centrum Kft.
Rákosmente Rádió és
Műsorszolgáltató Kft.
B.A.Z. Megye Betegeiért
Alapítvány

Rádió M

Hírpercek

Rádió 17

Mozaik

Csillagpont Rádió

Csillagpont
Hírek

242
243

Rábaközikum
Tedensko
ogledalo (Heti
Magazin)
Hírpercek
Orosházi
Krónika

szolgáltató
magazin

4 630 000

tematikus
magazin

2 112 048

hírműsor

3 285 000

hírműsor

3 240 000

szolgáltató
magazin

2 340 000

hírműsor

3 240 000

szolgáltató
magazin
hírműsor
szolgáltató
magazin
hírműsor

246

"VIACOM" Kft.

Aktív Rádió

Kulturklub

247

"VIACOM" Kft.

Aktív Rádió

Térségi Hírek

szolgáltató
magazin
hírműsor

a megítélt támogatás összesen:

2 340 000
3 240 000
2 331 000
3 240 000
2 236 000
2 222 500
67.947.954
Ft

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 326/2012. (II. 22.) számú határozatával a
magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus magazin
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás negyedik fordulójában – a jelen döntés
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt
nem részesíti támogatásban:
iktatószá
m: MARADIOALLANDO
2012…/2013.
201
202
213
225
229
230
233
234
237
238

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás
megnevezése

az állandó műsor címe

Nyugat Rádió Kft.
Nyugat Rádió Kft.
Rádió 96.3 Kft.
Rádió Juventus Zrt.
Pannon-Sopron Kft.
Pannon-Sopron Kft.
Interax Kft.
Interax Kft.
Mambó Rádió Kft.
Popkom Kft.

Nyugat Rádió
Nyugat Rádió
Fortuna Rádió
Juventus Rádió
Nap Rádió
Nap Rádió
Rádió1 Békéscsaba
Rádió1 Békéscsaba
Rádió1 Pécs
Rádió1 (Szolnok FM)

Úticél
Nyugati Krónika Plusz
Fortuna hírek
Dumapest
Agóra
Krónika
Csabai Krónika
Csabai Mozaik
Hír-Tér Pécs
Szolnoki Mozaik

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 326/2012. (II. 22.) számú határozatával a
magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós
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médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus magazin
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás negyedik fordulójában – a jelen döntés
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem
részesíti támogatásban:
iktatószá
m: MARADIOALLANDO
2012…/2013.
221
226
227
228

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás
megnevezése

az állandó műsor címe

FM1 Műsorszolgáltató Kft.
Civil Rádiózásért Alapítvány
Civil Rádiózásért Alapítvány
Rádió 8 Körmend Kft.

FM1 Rádió
Civil Rádió
Civil Rádió
Rádió 8 Körmend

Gumi nélkül
Handicap
Budapesti Civil Hírek
Látószög

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 326/2012. (II. 22.) számú határozatával
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus magazin
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás negyedik fordulójában – a
bírálóbizottság maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva – 923.597,- Ft-tal növeli a
TVALLANDO2012 pályázati eljárás negyedik fordulóban kiosztható keretösszegét azzal, hogy a
bizottság szükség szerint használja fel a kategóriák között a többletforrást.
5.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 326/2012. (II. 22.) számú határozatával a
magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazin, illetve tematikus magazin
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás negyedik fordulójában a
bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a negyedik fordulót lezárja.
A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási
vezérigazgató-helyettesét, hogy
a) 8 munkanapon belül döntéséről a pályázatok benyújtóit értesítse,
b) 8 munkanapon belül a pályázati eljárás negyedik fordulójának eredményéről szóló
közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra,
c) a pályázati eljárás lezárásáról – az esetlegesen benyújtott méltányossági kérelmekről
szóló tájékoztatással együtt – a jelen döntést követő 30. napot követő Médiatanács
ülésre készítsen javaslatot,
d) a bírálóbizottság tagjai megbízási díjának átutalásáról határidőben intézkedjék.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2013. február 28-án kelt ajánlása
2. MTVA-40/2013. A Médiatanácsa által meghirdetett ESCHERKÁROLY2013 pályázati
eljárás bírálóbizottsági ajánlása (9. heti)
Vitézy László ismertette a bírálóbizottság tapasztalatait és az ajánlásában foglaltakat. Ezt
követően 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 365/2013. (III. 6.) számú döntése
az ESCHERKÁROLY2013 pályázati eljárás 9. hetében beérkezett pályázat bírálóbizottsági
ajánlásáról
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1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2220/2012. (XII. 19.) számú
határozatával a magyar vonatkozású események azonnali, előre nem látható helyszíni forgatási
munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2013) meghirdetett pályázati eljárás 9. hetében
beérkezett pályázatot – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján,
elfogadva az abban rögzített indoklást – tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:
az iktatószám:
MAESCHERKÁROLY
2013-…/2013.

a pályázó neve

a megörökítendő / megörökített esemény
megnevezése

5

MONTAGE-VIDEO Kkt.

Kárpát-medencei diákok találkozója 2013.
március 15-én

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2220/2012. (XII. 19.) számú
határozatával a magyar vonatkozású események azonnali, előre nem látható helyszíni forgatási
munkálatainak támogatására (ESCHERKÁROLY2013) meghirdetett pályázati eljárás 9. heti
bírálóbizottsági ajánlását elfogadja, a pályázati eljárás 9. hetét lezárja.
A Médiatanács felhívja az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy
 2 munkanapon belül értesítse az érintett pályázót,
 3 munkanapon belül – az előírásoknak megfelelően – az Alap honlapján hozza
nyilvánosságra a pályázati eljárás 9. heti eredményéről szóló közleményt,
 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.
melléklet: a bírálóbizottság 2013. március 4-ei ajánlása az ESCHERKÁROLY2013 pályázati
eljárásban
3. T-3/2013. A bírálóbizottságok tagjairól
Az Alap részéről Néder Sarolta jelezte, hogy az előterjesztésben foglalt javaslat elfogadása esetén
a FEHÉRGYÖRGY2013 elnevezésű pályázat pályázati felhívásának technikai módosítása
szükséges, egyúttal kérte a korábban meghirdetett pályázati eljárásokban történt technikai
módosítások utólagosan jóváhagyását. A javaslatban foglaltakra tekintettel indítványozta
továbbá, hogy a Médiatanács a TVALLANDO2013 és a RADIOALLANDO2013 pályázati eljárások
bírálóbizottságainak elnöki tisztségére először Vincze Viktor Attilát válassza meg.
Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett a
technikai módosító kiegészítésekkel együtt elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az
alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 366/2013. (III. 6.) számú döntése
a bírálóbizottságok tagjairól
1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az Általános Pályázati Feltételek VII.
pontjával összhangban az EGRILAJOS2013, a FEHÉRGYÖRGY2013, a TVALLANDO2013, a
RADIOALLANDO2013,
a
KOLLÁNYIÁGOSTON2013,
az
EMBERJUDIT2013,
a
MACSKÁSSYGYULA2013 elnevezésű pályázati eljárások során eljáró bírálóbizottságokba az
alábbi személyeket választja meg – illetve Medveczky Balázs és Dobos Menyhért esetében nevezi
ki – a táblázatban jelölt időtartamokra:
EGRI
LAJOS2013

FEHÉR
GYÖRGY2013

TV
ALLANDO2013

RADIO
ALLANDO2013

KOLLÁNYI
ÁGOSTON2013

EMBER
JUDIT2013

MACSKÁSSY
GYULA2013

2013. ápr. 16.

2013. március

2013. március

2013. március

2013. márc.

2013. márc.

2013. márc.
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– 2013. május
31.
Medveczky
Balázs

26. – 2013.
május 31.
Medveczky
Balázs

20. – 2014.
március 31.
Jenik Péter

20. – 2014.
március 31.
Jenik Péter

11. –
2015. ápr. 30.
Vitézy László

11. –2015.
ápr. 30.
Vitézy László

11. –2015.
jún. 30.
Vitézy László

az MTV
vezérigazgatója
Bokor Attila

az MTV
vezérigazgatója
Blaskó Péter

történész,
médiatanácsad
ó
Kmetz Károly

történész,
médiatanácsad
ó
Lányi Lajos

író, rendező

író, rendező

író, rendező

Bokor Attila

Kerek Béla

szerkesztő,
rendező

előadóművész,
zeneszerző

filmrendező,
mozgóképszak
mai tanácsadó

Dobos
Menyhért

filmrendező,
mozgóképszak
mai tanácsadó

színművész

Petrőczi Éva

Bokor Attila

Rományi Béla

Rományi Béla

filmrendező,
mozgóképszakm
ai tanácsadó

közszolgálati
szakértő,
dramaturg,
adásrendező

közszolgálati
szakértő,
dramaturg,
adásrendező

Dobos
Menyhért

Hermann
Róbert

irodalomtörténé
sz, műfordító,
költő

a Duna TV
vezérigazgatója

történész,
publicista, író

az MTV
vezérigazgató
ja

Dobos Menyhért

dr. Ugron
Gáspár Gábor
jogász

dr. Ugron
Gáspár Gábor
jogász

dr. Gazda István

Szakály István
televíziós
szerkesztő,
rendező

Vincze Viktor
Attila
kommunikációs
szakértő

Vincze Viktor
Attila
kommunikációs
szakértő

a Magyar
Tudománytörté
neti Intézet
igazgatója,
az MTA tagja
dr. Tőkéczki
László

Ternovszky
Béla

a Duna TV
vezérigazgatója

Rományi Béla
közszolgálati
szakértő,
dramaturg,
adásrendező

történész, író,
publicista

a Duna TV
vezérigazgató
ja

Török Gábor
producer,
gyártásvezető

animációs
művészeti
vezető,
látványtervez
ő
Medveczky
Balázs

rajzfilmrendez
ő
Varsányi
Ferenc
rendező,
forgatókönyví
ró, producer

2. A Médiatanács az EGRILAJOS2013 és a FEHÉRGYÖRGY2013 pályázati eljárások bírálóbizottsági
elnökének Medveczky Balázst nevezi ki. A bírálóbizottság tagjainak megbízási díja 300.000,- Ft,
míg Medveczky Balázs és Dobos Menyhért feladatát díjazás nélkül látja el.
3. A Médiatanács a TVALLANDO2013 és a RADIOALLANDO2013 pályázati eljárások
bírálóbizottságainak elnöki tisztségét a tagok fordulónként abc sorrendben látják el. A
Médiatanács a tagok közül elnöknek először Vincze Viktor Attilát választja meg. Az elnök
megbízási díja fordulónként és eljárásonként 350.000,- Ft, a tagok megbízási díja fordulónként
és eljárásonként 300.000,- Ft.
4. A Médiatanács a KOLLÁNYIÁGOSTON2013, az EMBERJUDIT2013 és a MACSKÁSSYGYULA2013
pályázati eljárások bírálóbizottságainak elnöki tisztségére Vitézy Lászlót választja meg. Az elnök
megbízási díja feladatvégzés esetén havi 350.000,- Ft, a tagok megbízási díja feladatvégzés
esetén havi 300.000,- Ft, míg Medveczky Balázs és Dobos Menyhért a feladatát díjazás nélkül
látja.
5. A Médiatanács a 317/2013. (II. 27.) számú határozatával meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2013
pályázati eljárás felhívásának 9.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A 6 elektronikus hordozóra mentett másolati példányra a pályázónak a 9.2. b) és j) pont
szerinti dokumentumok kivételével
valamennyi dokumentumot pdf
formátumú
dokumentumként kell rögzítenie úgy, hogy a megadott fájlnév egyértelműen és azonosítható
módon utaljon a dokumentum tartalmára, jellegére.”
A Médiatanács egyidejűleg a korábban meghirdetett pályázati eljárásokban történt technikai
módosításokat utólagosan jóváhagyja.
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A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási
vezérigazgató-helyettesét, hogy
a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, és velük a megbízási
szerződéseket az elfogadottak szerint kösse meg;
b) 2 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének a honlapon történő
közzétételről;
c) 2 munkanapon belül intézkedjen a FEHÉRGYÖRGY2013 pályázati eljárás felhívásának
módosításáról szóló közlemény honlapon való megjelentetéséről.
4. MTVA-37/2013. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2011 pályázati
eljárás egyik kedvezményezettjének a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
által el nem fogadható beszámolója (a Hold Reklám Bt. szerződésszegése)
Az Alap részéről Néder Sarolta ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 367/2013. (III. 6.) számú döntése
a 182/2012. (II. 1.) számú határozatával a RADIOALLANDO2011 pályázati eljárásban
kedvezményezetté nyilvánított Hold Reklám Bt. szerződésszegéséről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa úgy dönt, hogy a Hold Reklám Bt. MARADIOALLANDO2011-102/2011. pályázati iktatószámon nyilvántartott „Térségi krónika” című
állandó műsora esetében
- a III. támogatott negyedévre vonatkozó részbeszámolót elfogadja,
- a támogatási szerződés II. 2. pontban foglalt kötelezettségének megszegése miatt a
támogatási szerződés VI.4.d) pontja alapján 1350 Ft kötbér megfizetésére kötelezi,
- a támogatási szerződés II. 2. pontban foglalt kötelezettségének megszegése miatt a
támogatási szerződés VI.2.c) pontja alapján 18.000 Ft kötbér (összesen 19.350 Ft)
megfizetésére kötelezi, valamint
- a támogatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti.
A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási
vezérigazgató-helyettesét, hogy
–

–

döntéséről a kedvezményezettet 8 munkanapon belül tájékoztassa. A visszafizetés
határideje a jelen döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 8. munkanap és ez
teljesítettnek azon a napon minősül, melyen ezen összeget a Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelő Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0028022600000017 számú számláján jóváírják. Az esetlegesen benyújtott méltányossági
kérelemnek a fizetési kötelezettség teljesítésére nincs halasztó hatálya;
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.
5. MTVA-38/2013. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2012 pályázati
eljárás második fordulójában nyertessé nyilvánított kedvezményezett méltányossági
kérelme (TELEKOM Kft.)

Az Alap részéről Néder Sarolta ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 368/2013. (III. 6.) számú döntése
az 1500/2012. (VIII. 29.) számú határozatával a RADIOALLANDO2012 pályázati eljárásban
kedvezményezetté nyilvánított TELEKOM Kft. méltányossági kérelméről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa úgy dönt, hogy a TELEKOM Kft. MARADIO-ALLANDO2012-134/2012. pályázati iktatószámon nyilvántartott „Kilátó” című állandó
műsor esetében
- az I. támogatott negyedévre vonatkozó részbeszámolót, illetve
- a kedvezményezett méltányossági kérelmét elfogadja, ezzel egyidejűleg
- hozzájárul a II., III. és a IV. negyedévekben támogatott állandó műsor vállalt
időtartamának 30 percre történő módosításához, ugyanakkor
- a szerződések II.1. pontjának megszegése miatt méltányosságból szankciót nem állapít
meg.
A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási
vezérigazgató-helyettesét, hogy 8 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a
kedvezményezettet, egyidejűleg intézkedjék az érintett negyedévre járó utófinanszírozás
folyósításáról.
6. 252/2013. A Debrecen 90,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2012. szeptember 12-én közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárás eredményének megállapítása
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően a
Médiatanács értékelte az érvényes pályázati ajánlatokat, amely eredményeképpen a jelen lévő
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 369/2013.(III.6.) számú döntése
a Médiatanács által a Debrecen 90,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2012. szeptember 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárás eredményének megállapítása
1.
A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a
honlapján és hirdetményi úton 2012. szeptember 12-én közzétett, a Debrecen 90,0 MHz helyi
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes.
2.
A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a
Debrecen 90,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében megindított pályázati eljárás
nyertese a
FRISS RÁDIÓ Nonprofit Kft. pályázó
az alábbi részpontszámokkal.
Pályázó

Műsorterv
max. 38 pont (20 + 10 + 8 pont)

Médiaszolgáltatási
tapasztalat
(max. 8
pont)

Kiegészítő
médiaszolg.
(max. 2
pont)

Összesen
pont
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A
szöveg
aránya a napi
teljes
műsoridőben
(max. 20 pont)
Magyar
Katolikus
Rádió Zrt.
FRISS
RÁDIÓ
Nonprofit
Kft.

A
hírműsor- Műsor-terv
számok
(max.
8
időtartama
pont)
(max. 10 pont)

20 pont

10 pont

6 pont

7 pont

2 pont

45 pont

20 pont

10 pont

8 pont

8 pont

2 pont

48 pont

3.
A Médiatanács a FRISS RÁDIÓ Nonprofit Kft. Debrecen 90,0 MHz helyi rádiós
médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri
el.
4.
A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított FRISS RÁDIÓ
Nonprofit Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre
irányuló eljárást.
5.

A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.
7. 254/2013. A Lánczos Kornél Gimnázium kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási
szerződés megkötésére a Székesfehérvár 97,5 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási
lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján

A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 370/2013. (III. 6.) számú döntése
A Lánczos Kornél Gimnázium kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére
(Székesfehérvár 97,5 MHz) az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján
A Médiatanács a Lánczos Kornél Gimnáziummal a Székesfehérvár 97,5 MHz kisközösségi
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében nem köt ideiglenes hatósági szerződést az Mttv. 65.
§ (11) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltatási jogosultság az Mttv. 65. §
(11) bekezdésében foglalt feltételeknek nem felel meg.
8. 255/2013. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérése a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 150. § a) pontja szerinti az Országgyűlés részére
kétévente készítendő Kormánybeszámoló összeállításához szükséges, az NMHH
szakterületét érintő, a 2011-2013. évekre vonatkozó anyag elkészítésére
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat, egyúttal jelezte,
hogy a levél-tervezetben szereplő, egyes számadatok összesítése nem készült el véglegesen, ezt
a Hivatal haladéktalanul elvégzi. Kollarik Tamás kérte, hogy a végleges levél-tervezetet az
elküldés előtt a Hivatal mutassa be a Médiatanács tagjainak.
Ezt követően 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 371/2013. (III. 6.) számú döntése
az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 150. § a) pontja szerinti az Országgyűlés részére kétévente készítendő
Kormánybeszámoló összeállításához szükséges, az NMHH szakterületét érintő, a 2011-2013.
évekre vonatkozó anyag elkészítésére
A Médiatanács elfogadja a hazai nemzetiségekkel kapcsolatos – 2011. februártól 2013.
februárig terjedő időszakot átfogó – tevékenységét ismertető anyagot, a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 150. § a) pontja szerinti Kormánybeszámoló összeállításához, és
azt megküldi az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára.
9. 232/2013. A Médiatanács által a Miskolc 96,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség hasznosítására 2012. december 1-én közzétett pályázati felhívásra 2013.
január 10-én beérkezett pályázati ajánlat pályázati nyilvántartásba vétele
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 372/2013. (III. 6.) számú döntése
a Miskolc 96,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására pályázati
ajánlatot benyújtó M-Lite Kft. pályázati nyilvántartásba vétele
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése alapján és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1 pontja
alapján pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2012.
december 1-én közzétett, a Miskolc 96,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
tekintetében kiírt Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó M-Lite Kft. pályázót.
10. 235/2013. A Médiatanács által a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőségek elvi hasznosítására 2012. július 19-én közzétett pályázati felhívással
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 373/2013. (III. 6.) számú döntése
a Médiatanács által a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi
hasznosítására 2012. július 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás
eredményének megállapítása
1.
A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy a
honlapján és hirdetményi úton a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi
hasznosítására 2012. július 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás
eredményes.
2.
A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.3.1. b)
pontja alapján megállapítja, hogy a pályázati eljárás nyertesei
-

a Székesfehérvár-Víziváros vételkörzetű elvi médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a
Lánczos Kornél Gimnázium pályázó,
a Gyöngyös Belváros vételkörzetű elvi médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a Mátra
Média Kulturális Egyesület pályázó.
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-

a Berettyóújfalu (Belvárosi településrész) vételkörzetű elvi médiaszolgáltatási lehetőség
tekintetében Kogyilla Zsolt természetes személy pályázó
a Budapest Astoria 1 km-es vételkörzete (V., VII., VIII. kerületek belső találkozási területe)
vételkörzetű elvi médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a Media Universalis Egyesület
pályázó.

3.
A Médiatanács a Lánczos Kornél Gimnázium 2012. augusztus 30-án benyújtott pályázati
ajánlata szerinti Székesfehérvár-Víziváros vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatását az Mttv.
66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
4.
A Médiatanács a Mátra Média Kulturális Egyesület 2012. augusztus 30-án benyújtott
pályázati ajánlata szerinti Gyöngyös Belváros vételkörzetű kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri
el.
5.
A Médiatanács a Kogyilla Zsolt természetes személy 2012. augusztus 30-án benyújtott
pályázati ajánlata szerinti Berettyóújfalu (Belvárosi településrész) kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri
el.
6.
A Médiatanács a Media Universalis Egyesület 2012. augusztus 30-án benyújtott pályázati
ajánlata szerinti Budapest Astoria 1 km-es vételkörzete (V., VII., VIII. kerületek belső találkozási
területe) vételkörzetű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése
alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
7.
A Médiatanács az Mttv. 58. § (3) bekezdése alapján az Mttv. 57. § (2) bekezdés b)
pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.6.1. b) pontja alapján megállapítja, hogy a Hargitai
Henrik István egyéni vállalkozó pályázó pályázati ajánlata alakilag érvénytelen.
8.
A Médiatanács az Mttv. 58. § (3) bekezdése szerint az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja,
valamint a Pályázati Felhívás 1.9.8.1. l) pontja alapján megállapítja, hogy a Hangkultúra
Alapítvány pályázó pályázati ajánlata tartalmi szempontból érvénytelen.
9.
A Médiatanács az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a Pályázati Felhívás
1.9.8.1. e) és n) pontjai alapján megállapítja, hogy a Puskás Tivadar Távközlési Technikum
Infokommunikációs Szakközépiskola pályázó pályázati ajánlata tartalmi szempontból érvénytelen.
10.
A Médiatanács a 2-9. pontban szereplő döntéseinek a nyertessé nyilvánított pályázókkal
történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre irányuló eljárást.
11.

A Médiatanács döntéseit a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.
A Médiatanács 374/2013. (III. 6.) számú döntése

felkérés a Lánczos Kornél Gimnázium által a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi
hasznosítására 2012. augusztus 30-án benyújtott pályázati ajánlata szerinti médiaszolgáltatási
lehetőség frekvenciatervének kidolgozására
A Médiatanács 373/2013. (III. 6.) sz. határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése és a
2012. július 19-én közzétett a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására
irányuló Pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján felkéri a Hivatalt a Lánczos Kornél Gimnázium
által 2012. augusztus 30-án a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására
irányuló pályázati ajánlata szerinti Székesfehérvár-Víziváros vételkörzetű kisközösségi
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.
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A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint
határozza meg:
- a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott
vételkörzetben;
- a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki
paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás fogalmának
megfelelő vételkörzettel való kialakítása;
- a frekvenciatervezés ütemezése: 15 nap.
A Médiatanács 375/2013. (III. 6.) számú döntése
felkérés a Mátra Média Kulturális Egyesület által a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek
elvi hasznosítására 2012. augusztus 30-án benyújtott pályázati ajánlata szerinti
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására
A Médiatanács 373/2013. (III. 6.) sz. határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése és a
2012. július 19-én közzétett a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására
irányuló Pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján felkéri a Hivatalt a Mátra Média Kulturális
Egyesület által 2012. augusztus 30-án a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi
hasznosítására irányuló pályázati ajánlata szerinti Gyöngyös belváros vételkörzetű kisközösségi
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.
A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint
határozza meg:
- a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott
vételkörzetben;
- a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki
paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás fogalmának
megfelelő vételkörzettel való kialakítása;
- a frekvenciatervezés ütemezése: legfeljebb 9 hónap.
A Médiatanács 376/2013. (III. 6.) számú döntése
felkérés Kogyilla Zsolt által a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására
2012. augusztus 30-án benyújtott pályázati ajánlata szerinti médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
A Médiatanács 373/2013. (III. 6.) sz. határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése és a
2012. július 19-én közzétett a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására
irányuló Pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján felkéri a Hivatalt Kogyilla Zsolt által 2012.
augusztus 30-án a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló
pályázati ajánlata szerinti Berettyóújfalu vételkörzetű (Belvárosi településrész) kisközösségi
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.
A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint
határozza meg:
- a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott
vételkörzetben;
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- a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki
paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás fogalmának
megfelelő vételkörzettel való kialakítása;
- a frekvenciatervezés ütemezése: 1 hónapon belül.
A Médiatanács 377/2013. (III. 6.) számú döntése
felkérés a Media Universalis Alapítvány által a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi
hasznosítására 2012. augusztus 30-án benyújtott pályázati ajánlata szerinti médiaszolgáltatási
lehetőség frekvenciatervének kidolgozására
A Médiatanács 373/2013. (III. 6.) sz. határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése és a
2012. július 19-én közzétett a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására
irányuló Pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján felkéri a Hivatalt a Media Universalis Egyesület
által 2012. augusztus 30-án a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására
irányuló pályázati ajánlata szerinti Budapest Astoria 1 km-es vételkörzetű (V., VII., VIII. kerületek
belső találkozási területe) kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
kidolgozására.
A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint
határozza meg:
- a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott
vételkörzetben;
- a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki
paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás fogalmának
megfelelő vételkörzettel való kialakítása;
- a frekvenciatervezés ütemezése: 1 hónapon belül.
11. 236/2013. A Médiatanács által a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2012. október 31-én közzétett pályázati
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 378/2013. (III. 6.) számú döntése
a Médiatanács által a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2012. október 31-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás
eredményének megállapítása
1.
A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy honlapján
és hirdetményi úton 2012. október 31-én közzétett, a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes.
2.
A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a
Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított
pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján a Magyar Katolikus Rádió
Alapítvány pályázó.
3.
A Médiatanács megállapítja, hogy a Rádió Horizont Kft. a Törökszentmiklós 96,4 MHz
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 59. § (3)
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bekezdésének d) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.9.8.1. i), pontja alapján tartalmilag
érvénytelen.
4.
A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi
rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként
ismeri el.
5.
A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Magyar
Katolikus Rádió Alapítvány pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági
szerződéskötésre irányuló eljárást.
6.

A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.
12. 247/2013. A Médiatanács által a Komárom 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség hasznosítására 2012. augusztus 30-án közzétett pályázati felhívással
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 379/2013. (III. 6.) számú döntése
a Médiatanács által a Komárom 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2012. augusztus 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárás eredményének megállapítása
1.
A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy honlapján
és hirdetményi úton 2012. augusztus 30-án közzétett, a Komárom 90,5 MHz helyi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes.
2.
A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a
Komárom 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított
pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a pályázati felhívás 1.11.3.4.
pontja alapján a Turul Média Kft. pályázó.
3.
A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Turul Média Kft.
pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre irányuló
eljárást.
4.

A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.
13. 237/2013. A Mohács 93,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati
felhívás tervezete

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 380/2013. (III. 6.) számú döntése
a Mohács 93,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének elfogadása
tárgyában
A Médiatanács elfogadja a Mohács 93,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség Hivatal
által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint.
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Becsült elvi
Becsült elvi
Névleges Frekven- ERPmax Heffmax
ellátottság ellátottság P. A.
telephely cia (MHz) (W)
(m)
sztereó
sztereó (fő)
(km)

Mohács

93,8

398

31

20.000

4-5

V ND

Korlátozás
…°…°/dB

Telepítési feltételek

-

A becsült számított
ellátottság
a
nemzetközileg
koordinált adótelephely
(18°41’14”;
45°59’00”)
és
sugárzási paraméterek
alapján
került
meghatározásra.
A
Médiaszolgáltató
a
megadottól
eltérő
telephelyen
és
sugárzási jellemzőkkel
is megvalósíthatja a
műsorszóró
szolgáltatást, azonban
a
frekvenciakijelölési
határozat
és
rádióengedély
kiadásának a feltétele,
hogy
a
tervezett
telephelyen
megvalósítandó
sugárzási
paraméterekkel
teljesüljenek a hatóság
által kiadott tervezési
adatszolgáltatási
határozatban
előírt
feltételek,
és
a
vételkörzet
eltérés
mértéke nem haladja
meg a 20 %-ot.

A Médiatanács 381/2013. (III. 6.) számú döntése
a Mohács 93,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete
tárgyában (
A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Mohács 93,8 MHz helyi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, valamint a
Médiatanács honlapján közzéteszi.
14. 238/2013. A Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
pályázati felhívás tervezete
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 382/2013. (III. 6.) számú döntése
a Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének
elfogadása tárgyában
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A Médiatanács elfogadja a Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint.
Becsült elvi
KorlátoBecsült elvi
Névleges Frekven- ERPmax Heffmax
ellátottság zás
ellátottság P. A.
telephely cia (MHz) (W)
(m)
sztereó
…°sztereó (fő)
(km)
…°/dB

Mosonmagyaróvár

100,7

100

54

32.000

2-6

Telepítési feltételek

A becsült számított
ellátottság
a
nemzetközileg
koordinált adótelephely
(17°15’47”;
47°52’46”)
és
sugárzási paraméterek
alapján
került
meghatározásra.
A
Médiaszolgáltató
a
megadottól
eltérő
telephelyen
és
sugárzási jellemzőkkel
is megvalósíthatja a
műsorszóró
350°- szolgáltatást, azonban
H D 40°/6,2; a
frekvenciakijelölési
250°- határozat
és
350°/10 rádióengedély
kiadásának a feltétele,
hogy
a
tervezett
telephelyen
megvalósítandó
sugárzási
paraméterekkel
teljesüljenek a hatóság
által kiadott tervezési
adatszolgáltatási
határozatban
előírt
feltételek,
és
a
vételkörzet
eltérés
mértéke nem haladja
meg a 20 %-ot.

A Médiatanács 383/2013. (III. 6.) számú döntése
a Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás
tervezete tárgyában
A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Mosonmagyaróvár 100,7 MHz helyi
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, valamint
a Médiatanács honlapján közzéteszi.
15. 239/2013. Felkérés a Kaposvár 97,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 384/2013. (III. 6.) számú döntése
felkérés a Kaposvár 97,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Kaposvár 97,5 MHz
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi
szempontokat a következők szerint határozza meg:
- a frekvenciahasználat célja: helyi rádiós médiaszolgáltatás megvalósítása a településen;
- a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki
paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel
való kialakítása;
- a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap.
16. 240/2013. Felkérés a Kiskőrös
frekvenciatervének kidolgozására

97,0 MHz médiaszolgáltatási

lehetőség

A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 385/2013. (III. 6.) számú döntése
felkérés a Kiskőrös 97,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Kiskőrös 97,0 MHz
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi
szempontokat a következők szerint határozza meg:
- a frekvenciahasználat célja: helyi rádiós médiaszolgáltatás megvalósítása a településen;
- a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki
paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel
való kialakítása;
- a frekvenciatervezés ütemezése: haladéktalanul.
17. 241/2013. Felkérés a Pécs
frekvenciatervének kidolgozására

101,2

MHz

médiaszolgáltatási

lehetőség

A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 386/2013. (III. 6.) számú döntése
felkérés a Pécs 101,2 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Pécs 101,2 MHz
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi
szempontokat a következők szerint határozza meg:
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- a frekvenciahasználat célja: helyi rádiós médiaszolgáltatás megvalósítása a településen;
- a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki
paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel
való kialakítása;
- a frekvenciatervezés ütemezése: haladéktalanul.
18. 242/2013. Felkérés a Szekszárd 102,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
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 387/2013. (III. 6.) számú döntése
felkérés a Szekszárd 102,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Szekszárd 102,5 MHz
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi
szempontokat a következők szerint határozza meg:
- a frekvenciahasználat célja: helyi rádiós médiaszolgáltatás megvalósítása a településen;
- a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki
paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel
való kialakítása;
- a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap.
19. 243/2013. Felkérés a Szombathely 97,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőség
frekvenciatervének kidolgozására
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 388/2013. (III. 6.) számú döntése
felkérés a Szombathely 97,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Szombathely 97,1 MHz
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi
szempontokat a következők szerint határozza meg:
- a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a településen;
- a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki
paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel
való kialakítása;
- a frekvenciatervezés ütemezése: haladéktalanul.
20. 244/2013. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvány (Csillagpont Rádió)
Miskolc 94,0 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságának az Mttv. 48. § (5)
bekezdése szerinti megújítására vonatkozó kérelme
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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 389/2013. (III. 6.) számú döntése
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvány (Miskolc 94,0 MHz, Csillagpont
Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságának megújítása tárgyában
Tekintettel arra, hogy nem áll fenn az Mttv. 48. § (5), illetve (7) bekezdés szerinti megújítást
kizáró ok, a Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező Hatósági Szerződésmódosítástervezetet elfogadva megújítja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvány Miskolc 94,0
MHz médiaszolgáltatási jogosultságát, a Dtv. 38.§ (2) bekezdésében rögzített együttes
feltételektől függő időtartamra, de legfeljebb 5 évre, azaz 2018. május 27-ig az Mttv. 48. § (5)
bekezdése alapján.
21. 245/2013. A Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz, Rádió Helló) helyi kereskedelmi
rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 390/2013. (III. 6.) számú döntése
a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz, Rádió Helló) helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató
kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt
A Médiatanács a Rádió Helló Kft. kérelmére a kérelemben foglalt indokok alapján az előterjesztés
mellékletében szereplő egységes szerkezetű hatósági szerződésmódosítás elfogadásával
hozzájárul ahhoz, hogy a médiaszolgáltató a Heves 93,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultság
vonatkozásában a médiaszolgáltatást 2013. március 23. napja helyett legkésőbb 2013. június
24. napján kezdhesse meg.
22. 248/2013. A Médiatanács által az Esztergom 92,5 MHz helyi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2012. november 8-án, valamint a Vác 87,9
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2012. december 11-én
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Magyar Katolikus
Rádió Zrt-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési (szerződésmódosítási)
eljárás lezárása
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 391/2013. (III. 6.) számú döntése
a Médiatanács által az Esztergom 92,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2012. november 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárásban nyertes Magyar Katolikus Rádió Zrt-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési
eljárás lezárása
A Médiatanács, tekintettel arra, hogy 150/2013. (I. 30.) sz. határozatával, a 2012. november 8én közzétett Pályázati Felhívással az Esztergom 92,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárásban megállapította, hogy a pályázati eljárás
nyertese a Magyar Katolikus Rádió Zrt., és megindította a szerződéskötési (szerződésmódosítási)
eljárást, az Mttv. 63. § (1) bekezdése, a Pályázati Felhívások 3.1.2. pontja, és az Mttv. 64. § (4)
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bekezdése alapján az előterjesztés melléklete szerint kezdeményezi a Magyar Katolikus Rádió
Zrt. Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz közösségi jellegű körzeti rádiós
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének módosítását az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.
A Médiatanács 392/2013. (III. 6.) számú döntése
a Médiatanács által a Vác 87,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására
2012. december 11-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes
Magyar Katolikus Rádió Zrt-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárások lezárása
A Médiatanács, tekintettel arra, 193/2013. (II. 6.) sz. határozatával, a 2012. december 11-én
közzétett Pályázati Felhívással a Vác 87,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására megindított pályázati eljárásban megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese
a Magyar Katolikus Rádió Zrt., és megindította a szerződéskötési (szerződésmódosítási) eljárást,
az Mttv. 63. § (1) bekezdése, a Pályázati Felhívások 3.1.2. pontja, és az Mttv. 64. § (4)
bekezdése alapján az előterjesztés melléklete szerint kezdeményezi a Magyar Katolikus Rádió
Zrt. Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz közösségi jellegű körzeti rádiós
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének módosítását az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.
23. 249/2013. A Trade Partners Kft-vel szemben a Szentendre 91,1 MHz tekintetében
keletkezett díjtartozása miatt indított hatósági eljárás lezárása
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 393/2013. (III. 6.) számú döntése
a Trade Partners Kft-vel szemben a díjtartozása tekintetében indított hatósági eljárás lezárása
A Médiatanács a Trade Partners Kft-vel szemben a díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában
34714/2012. számon hivatalból indított hatósági eljárásban megállapítja, hogy a Trade Partners
Kft. a díjfizetési kötelezettségét súlyosan megszegte. A Médiatanács megállapítja, hogy a Trade
Partners Kft-nek a hatósági szerződése megszűnéséig bruttó 97.363,- Ft összegű tartozása
keletkezett a Médiatanáccsal szemben.
A Médiatanács felszólítja a Trade Partners Kft-t, hogy a tartozását és annak késedelmi kamatát
15 napon belül fizesse meg.
24. 250/2013. A PIuszRádió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Győr Plusz Rádió - Győr
100,1 MHz) és az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió - Debrecen 94,4
MHz) hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránti kérelme
A Hivatal részéről Andrássy György ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 394/2013. (III. 6.) számú döntése
a PluszRádió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Győr 100,1 MHz) és az Európa Rádió Nonprofit
Közhasznú Kft. (Debrecen 94,4 MHz) hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránti kérelme
A Médiatanács PluszRádió Nonprofit Kft. és az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. közös
kérelmére az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítások elfogadásával hozzájárul
a PluszRádió Nonprofit Kft. Győr 100,1 MHz médiaszolgáltatásának az Európa Rádió Nonprofit
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Közhasznú Kft. Debrecen 94,4 MHz médiaszolgáltatásával való hálózatba kapcsolódása
megszüntetéséhez.
A döntéshozatalt követően a Médiatanács meghatalmazott elnökhelyettese szóban felkérte a
Hivatalt a Cegléd 88,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.
25. 246/2013. A Sanoma-Digital Media Közép-Európai Zrt. által üzemeltetett Story 4
csatornán 2012. augusztus 11-én 18 óra 10 perctől sugárzott Nulladik óra című
műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) és
f) pontjának megsértése]
246/2/2013. Kiegészítés a 246/2013. számú "A Sanoma-Digital Media Közép-Európai
Zrt. által üzemeltetett Story 4 csatornán 2012. augusztus 11-én 18 óra 10 perctől
sugárzott Nulladik óra című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdés
és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának megsértése]" című előterjesztéshez
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta a
246/2/2013. számú előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 395/2013. (III. 6.) számú döntése
a Sanoma-Digital Media Közép-Európai Zrt. által üzemeltetett Story 4 csatornán 2012. augusztus
11-én 18 óra 10 perctől sugárzott Nulladik óra című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9.
§ (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának megsértése]
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Story4 elnevezésű csatornáján 2012.
augusztus 11-én 18 óra 10 perctől sugárzott Nulladik óra című műsorszám közzététele során
megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért a
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 100 000 Ft, azaz egyszázezer
forint bírsággal sújtja.
2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató 2012. augusztus 7-én, 8-án, 9-én, 10-én
és 11-én a Nulladik óra című műsorszám előzeteseinek sugárzásával – összesen tíz alkalommal
– megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontját, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3)
bekezdés bb) pontja alapján törvénysértésenként 10 000 Ft, összesen 100 000 Ft, azaz
egyszázezer forint bírsággal sújtja.
26. 253/2013. A Hír TV Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a politikai hírhez hírolvasói
vélemény fűzésére vonatkozó törvényi tilalom megsértését megállapító MN/298986/2012. számú hivatali határozattal szemben
A Hivatal részéről Kerekes Sugárka ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 396/2013. (III.6.) számú döntése
a Hír TV Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a politikai hírhez hírolvasói vélemény fűzésére
vonatkozó törvényi tilalom megsértését megállapító MN/29898-6/2012. számú hivatali
határozattal szemben
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
(elsőfokú hatóság) 2012. december 17. napján kelt, MN/29898-6/2012. számú határozata ellen
a Hír TV Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú
határozatot helybenhagyja.
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27. 233/2013. A Mohács Bóly Térsége Kommunikációs Egyesület által üzemeltetett
Régió Rádió 1485 (Mohács 1485 kHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás
2013. január 1-7. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az
Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]
A Hivatal részéről Pap Szilvia ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Ezt követően 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 397/2013. (III.6.) számú döntése
a Mohács Bóly Térsége Kommunikációs Egyesület által üzemeltetett Régió Rádió 1485 (Mohács
1485 kHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2013. január 1-7. közötti
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében
foglalt rendelkezés megsértése]
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Mohács Bóly Térsége Kommunikációs Egyesület
médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010.
évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett
Régió Rádió 1485 állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2013. január 1-7. közötti
adáshéten történt vélelmezett megsértése tárgyában.
28. 234/2013. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2012. december 4-én
sugárzott Morning Show című műsorszám korhatár-besorolása (előzmény: B. L.
bejelentése az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2012. december 4-én
sugárzott „Morning Show” című műsorszámban elhangzottak miatt
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 398/2013. (III. 6.) számú döntése
Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2012. december 4-én sugárzott Morning Show
című műsorszám korhatár-besorolása (Előzmény: B. L. bejelentése az Advenio Műsorszolgáltató
Zrt. Class FM adóján 2012. december 4-én sugárzott „Morning Show” című műsorszámban
elhangzottak miatt)
1. A Médiatanács az Advenio Műsorszolgáltató Zrt.-vel szemben az Mttv. 9. § (4) bekezdés
vélelmezett megsértése miatt 2013. január 23-án hivatalból indított eljárást a Ket. 31. § (1)
bekezdés j) pontja alapján megszünteti.
2. A Médiatanács a fenti döntéséről az előterjesztés mellékletét képező hivatalos levél
elfogadásával tájékoztatja a Bejelentőt.
Kollarik Tamás az ülést 10 óra 20 perckor berekesztette.
Budapest, 2013. március 11.
Jegyzőkönyvet készítette:
dr. Szikora Tamás
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Hitelesítette:
dr. Vass Ágnes
a Médiatanács tagja

Ellenjegyezte:
dr. Kollarik Tamás
a Médiatanács meghatalmazott
elnökhelyettese
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