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A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 
 
 

163/2013. (I.30.) számú 
 
 
 

H A T Á R O Z A T A 
 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Amatőr 
Videósok Pétervásárai Egyesületével (3250 Pétervására, Szent Márton út 3.; a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a 
Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Pétervásárai Közösségi Televízió állandó megnevezésű 
közösségi médiaszolgáltatás (vételkörzet: helyi médiaszolgáltatás, Pétervására, Erdőkövesd) 
2012. szeptember 3-9. közötti működése során megsértette a képújság napi műsoridejére, 
valamint a saját készítésű műsorszámok (képújság és ismétlés nélkül) heti minimális műsoridejére, 
továbbá a saját készítésű, szerkesztésű, és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok 
legalább heti négyórányi műsoridejére vonatkozó kötelezettségeit, amelynek következtében a 
Médiaszolgáltatót  

      
           10.000 Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. 

 
A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a 
Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00295141-00000024 számú 
számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató 
késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés 
elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási 
úton érvényesíti. 
 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől 
számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: 
bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest; Reviczky utca 5.) három példányban 
benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halaszt 
hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a 
tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. 
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I N D O K O L Á S  
 
A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, 
hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Pétervásárai Közösségi Televízió állandó megnevezésű 
közösségi médiaszolgáltatásának 2012. szeptember 3-9. között közreadott műsorát, amely során 
felmerült a képújság napi műsoridejére, valamint a saját készítésű műsorszámok (képújság és 
ismétlés nélkül) heti minimális műsoridejére, továbbá a saját készítésű, szerkesztésű, és első 
ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok legalább heti négyórányi műsoridejére vonatkozó 
kötelezettségek megsértése. A Médiaszolgáltató ugyanis a vizsgált adáshéten műsorát nem a 
tárgyi médiaszolgáltatást közösségi médiaszolgáltatásként elismerő, 487/2012. (III. 14.) számú 
médiatanácsi határozatban (a továbbiakban: Határozat), valamint az Mttv. 66. § (4) bekezdés f) 
pontjában foglalt követelményeknek megfelelően szolgáltatta. 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv. 182. § l) 
pontjában foglalt hatáskörében 2012. december 19-én hivatalból hatósági eljárást indított a 
Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. § (3) bekezdése szerint a 2288/2012. (XII.19.) számú, 
31683-4/2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a 
Ket. 51. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. § (1) bekezdés 
alapján az iratbetekintés lehetőségéről.  
 
A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést 2013. január 8-án vette át, 
nyilatkozata 2013. január 25-én, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában előadta, 
hogy munkatársai társadalmi munkában, mindenféle tiszteletdíj, vagy egyéb anyagi juttatás nélkül, 
szabad idejükben végzik munkájukat. Hivatkozott továbbá szűkös anyagi lehetőségeire, valamint 
arra, hogy reklámbevételük egyáltalán nincs. Előadta, hogy az eljárást megindító végzés II. számú 
mellékletében ismétlésként megjelölt adások nem ismétlésként, hanem első alkalommal kerültek 
adásba. A nyári szabadságolások miatt ugyan elmaradásai voltak, azonban jelenleg már megfelel 
a vállalt adás-struktúrának. Az előadottak figyelembe vételét kérte a hatósági eljárás során.  
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét 
rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást 
állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: 
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a Határozatban közösségi médiaszolgáltatási tevékenység 
végzésére jogosította fel Pétervására és Erdőkövesd településeken. A Határozatban a műsoridőre 
vonatkozóan meghatározott egyes követelmények az alábbiak:  

 
- a képújság műsorideje: 23 óra/nap (1380 perc) [Határozat p) pont]; 
- a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 5 

óra (300 perc) [Határozat u) pont]. 
 
Az Mttv. 66. § (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi 
médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente – új 
médiaszolgáltatás esetében az első év után is – részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő 
vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek 
érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával 
kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv. 182. § l) pontja értelmében a 
Médiatanács hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban „gyakorolja a médiaszolgáltatás 
közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket”. 
 
A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a 
Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a Határozatban rögzített követelményeknek 
megfelelően szolgáltatta, az alábbiak miatt: 
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1) Megsértette a képújság időtartama tekintetében tett vállalását, ugyanis a Határozat p) 
pontjában napi 23 óra, azaz 1380 percnyi képújság közzétételét vállalta, azonban a vizsgált 
adáshéten 2012. szeptember 3-án, 4-én, 5-én és 6-án 50-53 perccel több képújságot 
sugárzott a Határozatban rögzített napi időtartamnál, a jelen határozat elválaszthatatlan részét 
képező I. számú melléklet 2. b. pontja, és a II. számú melléklet szerint.  

 
2) Megsértette továbbá a Határozat u) pontjában rögzített, a saját készítésű műsorszámok heti 

minimális műsoridejére (képújság és ismétlés nélkül) tett 5 óra időtartamú vállalását, ugyanis a 
vizsgált adáshéten csupán 2 óra 26 percnyi saját, első alkalommal bemutatott műsorszám 
szerepelt az adásban, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 5. 
pontja, és a II. számú melléklet szerint.  

 
3) Ezzel egyúttal megsértette az Mttv. 66. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt, a saját készítésű, 

szerkesztésű, és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok legalább heti négyórányi 
műsoridejére vonatkozó törvényi kötelezettségét is, hiszen a közreadott ilyen jellegű műsor 
időtartama a vizsgált adáshéten nem érte el az Mttv. által megkövetelt négy órát kitevő 
időtartamot, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 5. pontja, 
és a II. számú melléklet szerint.  

 
Az Mttv. 66. § (4) bekezdés f) pontja szerint: 
„A lineáris közösségi médiaszolgáltatás legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott 
naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) 
műsorszámot tesz közzé.” 

 
A jogsértéseket alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen 
határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletei tartalmazzák. A mellékletek 
rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos 
tényállási alapját. 
 
A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és 
mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 

 
A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen 
alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a 
sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett 
más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és 
közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás 
feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és 
demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség 
megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati 
tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a 
médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól.  
 
A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve 
hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi 
kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján:  
 
Az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint: 
„A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági 
ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben 
meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a 
műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak 
teljesítését.” 
 
Az Mttv. 167. § (2) bekezdése szerint: 
„Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a 
hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve 
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az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés 
szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási 
eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást 
indít.” 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben 
alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdés értelmében: 
„Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve 
a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos 
határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni 
jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja 
annak feltételeit.” 
 
A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek 
csekély súlyúnak.  
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdése szerint: 
„A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés 
súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni 
előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és 
veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra 
gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja 
meg.” 
 
Az Mttv. 187. § (4) bekezdése szerint: 
„Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági 
határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely 
tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja 
meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.” 
 
A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal 
állapította meg a Határozatban foglaltak megsértését, a jogsértések együttes súlya miatt nem 
alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben.  
 
A Médiatanács a jogsértések súlya körében figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató a saját 
készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére (képújság és ismétlés nélkül) vonatkozó 
vállalása kapcsán a vállalt 5 óra időtartamnak kevesebb mint felében, 2 óra 26 perc időtartamban 
szolgáltatott ilyen jellegű műsort a vizsgált adáshéten. 
 
Az Mttv. 187. § (3) bekezdése szerint: 
„A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő 
jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: 
b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben.” 
 
A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság 
alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a 
legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések 
elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy 
esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál 
érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen.  
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az 
Mttv. 187. § (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében 
nem értékelhetők.  
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Az Mttv. 3. §-a szerint a „médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, 
a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak 
betartásáért.” A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív. A 
Médiaszolgáltató azon állítását, miszerint az eljárást megindító végzés II. számú mellékletében 
ismétlésként megjelölt adások nem ismétlésként, hanem első alkalommal kerültek adásba, nem 
bizonyította. 
 
Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 
187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 
%-ának megfelelő összegű, azaz 10.000 Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. 
 
Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
 
A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, az Mttv. 163. § (1) és 
(3) bekezdésén, valamint 164. §-án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló 
tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) bekezdése 
tartalmazza. 
 
Budapest, 2013. január 30. 

  
 
 
 
 
 
 
  A Médiatanács nevében 
 
 
 
  

   dr. Kollarik Tamás 
         levezető elnök 

 
 
 
 
 dr. Auer János 
  hitelesítő tag 

 
 

Kapják: 
1. Személyes adat  
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I. számú melléklet a Médiatanács 163/2013. (I.30.) számú határozatához 

 
 

         A hatósági ellenőrzés során készült mérési eredmények 
 
Pétervásárai Közösségi Televízió 

 
 

2012. 
IX. 3. IX. 4. IX. 5. IX. 6. IX. 7. IX. 8. IX. 9. Összesen 

(perc) Vállalás 

 Időtartam 
(percre kerekítve) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap  nap hét 

1. Műsoridő 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 10080 1440 10080 
2. a. Szerkesztett műsor 

időtartama 10 7 8 8 68 117 73 291   
2. b. Képújság időtartama 1430 1433 1432 1432 1372 1323 1367  1380 9660 
3. a. 
 
    b. 

Közszolgálati és helyi 
tartalom a képújságban 1430 1433 1432 1432 1372 1323 1367    
Közszolgálati és helyi 
tartalom a szerkesztett 
műsorban 

10 7 8 8 68 117 73    

3. 
(3.a+ 
b) 

Közszolgálati és helyi 
közéleti tartalom 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 10080 1440 10080 

4. Napi rendszeres híradás 
időtartama 10 7 8 8 7 12 25  

7 
perc - 

5. Saját gyártású, 
elsőként bemutatott, 
képújság nélkül 
számított műsorok 
időtartama 

10 7 8 8 68 12 33 
2 óra  

26 perc 
(146 perc) 

- 
5 óra 
(300 
perc) 

 
Budapest, 2013. január 30.        

 
 
      A Médiatanács nevében 
 

 
          
 

dr. Kollarik Tamás 
             levezető elnök 
           

 
 
 
   dr. Auer János 
     hitelesítő tag 
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II. számú melléklet a Médiatanács 163/2013. (I.30.) számú határozatához  

 
A 2012. szeptember 3–9. közötti műsor részletező táblázata 

 
 

Pétervásárai 
Közösségi TV               

Dátum Műsor címe Kezdés Vége Hossza Közszolgálat Ismétlés Megjegyzés 

2012.09.03. hétfő Képújság         

a képújság 
egyfolytában 
ismétlődik, 
ugyanabban 
a 
sorrendben   

2012.09.03. hétfő hirdetési lehetőség 17:50:40 17:51:00 0:00:20 információs     
2012.09.03. hétfő hibabejelentési mód 17:51:00 17:51:40 0:00:40 információs     
2012.09.03. hétfő nyugdíjasklub info 17:51:40 17:51:57 0:00:17 helyi közérdekű     
2012.09.03. hétfő logó, hibabejelentés 17:51:57 17:52:13 0:00:16 információs     

2012.09.03. hétfő 

polgármesteri hivatali 
elérhetőségek, 
ügyfélfogadás 17:52:13 17:52:46 0:00:33 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő okmányirodai fogadóórák 17:52:46 17:53:00 0:00:14 helyi közérdekű     
2012.09.03. hétfő szociális iroda, gyámhivatal 17:53:00 17:53:17 0:00:17 helyi közérdekű     
2012.09.03. hétfő óvodai címek 17:53:17 17:53:31 0:00:14 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő 
Tamási Áron Általános Iskola 
elérhetőségei 17:53:31 17:53:48 0:00:17 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő középiskola címei 17:53:48 17:54:03 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő 
Szántó V. István Művház 
címei 17:54:03 17:54:21 0:00:18 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő 
munkaügyi központ 
elérhetőségei 17:54:21 17:54:43 0:00:22 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő 
Idősek Otthona, 
Családsegítő, Plébánia címei 17:54:43 17:55:04 0:00:21 helyi közérdekű   

vallási, 
hátr.helyzetűek 

2012.09.03. hétfő 
Szolgáltatók címei, bank, 
posta, rendőrség, tűzoltóság 17:55:04 17:55:25 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő 

Egészségügy telefonjai, 
orvosok, mentő, védőnők, 
állatorvos 17:55:25 17:55:46 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő 
Nyugdíjaskör felhívása 
támogatásért 17:55:46 17:56:00 0:00:14 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő 
Hasznos tanácsok kánikula 
idejére 17:56:00 17:56:20 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő Tv díjszabása, csatornái 17:56:20 17:57:03 0:00:43 információs     

2012.09.03. hétfő 
Népművészeti kiállítás a 
művházban 17:57:03 17:57:23 0:00:20 helyi kulturális   hagyományörző 

2012.09.03. hétfő 
Ingyenes jogi tanácsadás a 
művházban 17:57:23 17:57:48 0:00:25 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő Nyelvtanfolyamok 17:57:48 17:58:10 0:00:22 helyi közérdekű     
2012.09.03. hétfő Lovasnap a sporttelepen 17:58:10 17:58:30 0:00:20 helyi sport     
2012.09.03. hétfő a heti műsor ismertetése 17:58:30 17:59:50 0:01:20 információs     
2012.09.03. hétfő Hirdetési lehetőség 17:59:50 18:00:10 0:00:20 információs     

2012.09.03. hétfő PKTV Hírek       helyi hírek saját gyártás   

2012.09.03. hétfő 

Hevesi TB és más 
kifizetőhelyek ellenőrzése, 
problémái 18:00:10 18:02:10 0:02:00 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő Heti 5 testnevelési óra 18:02:10 18:04:15 0:02:05 ifjúsági, gyerek     
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bevezetése az iskolákban 
2012.09.03. hétfő Recski mentőállomás 18:04:15 18:05:58 0:01:43 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő 
Gyulakutai diákvendégek 
Pétervásárán 18:05:58 18:08:05 0:02:07 

nemzetiségi,ifjúsági, 
gyerek   nemzetiségi 

2012.09.03. hétfő Sporthírek 18:08:05 18:10:00 0:01:55 helyi sport     
2012.09.03. hétfő Képújság             
2012.09.03. hétfő Hibabejelentési mód 18:10:00 18:10:40 0:00:40 információs     
2012.09.03. hétfő Nyugdíjasklub info 18:10:40 18:10:55 0:00:15 helyi közérdekű     
2012.09.03. hétfő Logó, hibabejelentés 18:10:55 18:11:12 0:00:17 információs     

2012.09.03. hétfő 

polgármesteri hivatali 
elérhetőségek, 
ügyfélfogadás 18:11:12 18:11:44 0:00:32 helyi közérdekű     

2012.09.03. hétfő okmányirodai fogadóórák 18:11:44 18:11:52 0:00:08 helyi közérdekű     
2012.09.04. kedd Képújság             
2012.09.04. kedd Hirdetési lehetőség 17:50:50 17:51:10 0:00:20 információs     
2012.09.04. kedd Hibabejelentési mód 17:51:10 17:51:50 0:00:40 információs     
2012.09.04. kedd Nyugdíjasklub info 17:51:50 17:52:10 0:00:20 helyi közérdekű     
2012.09.04. kedd Logó 17:52:10 17:52:20 0:00:10 információs     

2012.09.04. kedd 

polgármesteri hivatali 
elérhetőségek, 
ügyfélfogadás 17:52:20 17:52:50 0:00:30 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd okmányiroda 17:52:50 17:53:05 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd szociális iroda, gyámhivatal 17:53:05 17:53:25 0:00:20 helyi közérdekű   
hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.04. kedd óvodai címek 17:53:25 17:53:40 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd 
Tamási Áron Általános Iskola 
címei 17:53:40 17:53:55 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd középiskola címei 17:53:55 17:54:10 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd 
művház, könyvtár címek, 
nyitva tartás 17:54:10 17:54:30 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd 
munkaügyi központ 
elérhetőségei 17:54:30 17:54:51 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd 
Idősek Otthona, 
Családsegítő, Plébánia címei 17:54:51 17:55:12 0:00:21 helyi közérdekű   

vallási, hátr. 
Helyzetűek 

2012.09.04. kedd Szolgáltatók 17:55:12 17:55:33 0:00:21 helyi közérdekű     
2012.09.04. kedd Egészségügy telefonjai 17:55:33 17:55:53 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd 
Nyugdíjasklub támogatói 
felhívása 17:55:53 17:56:10 0:00:17 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd 
Hasznos tanácsok kánikula 
idejére 17:56:10 17:56:30 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd tv díjszabás, csatornák 17:56:30 17:57:10 0:00:40 információs     

2012.09.04. kedd 
Népművészeti kiállítás a 
művházban 17:57:10 17:57:30 0:00:20 helyi kulturális   hagyományörző 

2012.09.04. kedd 
Ingyenes jogi tanácsadás a 
művházban 17:57:30 17:57:56 0:00:26 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd Nyelvtanfolyamok 17:57:56 17:58:18 0:00:22 helyi közérdekű     
2012.09.04. kedd Lovasnap a sportpályán 17:58:18 17:58:37 0:00:19 helyi sport     
2012.09.04. kedd a heti műsor ismertetése 17:58:37 18:00:00 0:01:23 információs     

2012.09.04. kedd PKTV Hírek       helyi hírek saját gyártás   

2012.09.04. kedd 
Hevesi bezárt kisiskolák 
sorsa 18:00:00 18:01:55 0:01:55 

helyi közérdekű, 
ifjúsági     

2012.09.04. kedd 

Vidékfejlesztési Egyesület 
tevékenysége, 
mikrovállalkozási pályázatok 18:01:55 18:03:15 0:01:20 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd 
Karitász palántázási akciója 
nehéz sorsú családoknak 18:03:15 18:03:40 0:00:25 

helyi közérdekű, 
szociális   

hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.04. kedd Bérmálkozás 18:03:40 18:04:05 0:00:25 vallási, ifjúsági   vallási 

2012.09.04. kedd 
Képviselői tanácskozás az új 
tanévről 18:04:05 18:05:00 0:00:55 helyi közérdekű     
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2012.09.04. kedd 

Lehetőségek Kapuja 
program Pétervásárán, 
mikrovállalkozások 
támogatása 18:05:00 18:06:22 0:01:22 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd Sporthírek 18:06:22 18:07:15 0:00:53 helyi sport     
2012.09.04. kedd Képújság             
2012.09.04. kedd Hibabejelentési mód 18:07:15 18:08:02 0:00:47 információs     
2012.09.04. kedd Nyugdíjasklub info 18:08:02 18:08:19 0:00:17 helyi közérdekű     
2012.09.04. kedd Logó, címek 18:08:19 18:08:33 0:00:14 információs     

2012.09.04. kedd 

polgármesteri hivatali 
elérhetőségek, 
ügyfélfogadás 18:08:33 18:09:05 0:00:32 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd okmányiroda 18:09:05 18:09:20 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd szociális iroda, gyámhivatal 18:09:20 18:09:38 0:00:18 helyi közérdekű   
hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.04. kedd Óvodai címek 18:09:38 18:09:50 0:00:12 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd 
Tamási Áron Általános Iskola 
címei 18:09:50 18:10:06 0:00:16 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd középiskola címei 18:10:06 18:10:22 0:00:16 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd 
művház, könyvtár címek, 
nyitva tartás 18:10:22 18:10:42 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.04. kedd 
munkaügyi központ 
elérhetőségei 18:10:42 18:10:59 0:00:17 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda Képújság             
2012.09.05. szerda Hirdetési módok 17:51:15 17:51:30 0:00:15 információs     
2012.09.05. szerda Hibabejelentés 17:51:30 17:52:10 0:00:40 információs     
2012.09.05. szerda Nyugdíjasklub info 17:52:10 17:52:28 0:00:18 helyi közérdekű     
2012.09.05. szerda Logó, címek 17:52:28 17:52:44 0:00:16 információs     

2012.09.05. szerda 
polgármesteri hivatali 
elérhetőségek 17:52:44 17:53:15 0:00:31 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda okmányiroda 17:53:15 17:53:30 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda szociális iroda, gyámhivatal 17:53:30 17:53:46 0:00:16 helyi közérdekű   
hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.05. szerda óvodai címek 17:53:46 17:54:02 0:00:16 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
Tamási Áron Általános Iskola 
címei 17:54:02 17:54:17 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda középiskola címei 17:54:17 17:54:33 0:00:16 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
művház, könyvtár címek, 
nyitva tartás 17:54:33 17:54:53 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
munkaügyi központ címei, 
félfogadás 17:54:53 17:55:14 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
Idősek Otthona, 
Családsegítő, Plébánia 17:55:14 17:55:35 0:00:21 helyi közérdekű   

vallási, 
hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.05. szerda szolgáltatók 17:55:35 17:55:55 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
egészségügy címei, 
telefonok 17:55:55 17:56:16 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
nyugdíjasklub támogatói 
felhívása 17:56:16 17:56:30 0:00:14 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
Hasznos tanácsok kánikula 
idejére 17:56:30 17:56:52 0:00:22 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda tv díjszabás, csatornák 17:56:52 17:57:33 0:00:41 információs     

2012.09.05. szerda 
népművészeti kiállítás a 
művházban 17:57:33 17:57:53 0:00:20 helyi kulturális   hagyományörző 

2012.09.05. szerda 
ingyenes jogi tanácsadás a 
művházban 17:57:53 17:58:19 0:00:26 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda nyelvtanfolyamok 17:58:19 17:58:40 0:00:21 helyi közérdekű     
2012.09.05. szerda lovasnap a sportpályán 17:58:40 17:59:00 0:00:20 helyi sport     
2012.09.05. szerda a heti műsor ismertetése 17:59:00 18:00:00 0:01:00 információs     

2012.09.05. szerda PKTV Hírek       helyi hírek saját gyártás   
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2012.09.05. szerda 
Önkormányzati bevételek 
sorsa, hitelezési lehetőségek 18:00:00 18:02:35 0:02:35 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
Őszi kulturális programok 
Pétervásárán 18:02:35 18:03:50 0:01:15 helyi kulturális   

ezt a hírt a 
siroki hír után 
szóról szóra 
megismétli 

2012.09.05. szerda 
Siroki várban lovagi tornák, 
mulatságok 18:03:50 18:05:45 0:01:55 helyi kulturális     

2012.09.05. szerda 
Őszi kulturális programok 
Pétervásárán 18:05:45 18:07:10 0:01:25 helyi kulturális   

ismétlése a 
114. alatti 
hírnek 

2012.09.05. szerda 
Focikupa, jótékonysági, 
Pétervásárán 18:07:10 18:08:15 0:01:05 helyi sport     

2012.09.05. szerda Képújság             
2012.09.05. szerda hirdetési lehetőség 18:08:40 18:09:10 0:00:30 információs     
2012.09.05. szerda hibabejelentési mód 18:09:10 18:09:50 0:00:40 információs     
2012.09.05. szerda nyugdíjasklub info 18:09:50 18:10:08 0:00:18 helyi közérdekű     
2012.09.05. szerda logó, hibabejelentés 18:10:08 18:10:23 0:00:15 információs     

2012.09.05. szerda 

polgármesteri hivatali 
elérhetőségek, 
ügyfélfogadás 18:10:23 18:10:53 0:00:30 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda okmányirodai fogadóórák 18:10:53 18:11:08 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda szociális iroda, gyámhivatal 18:11:08 18:11:24 0:00:16 helyi közérdekű   
hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.05. szerda óvodai címek 18:11:24 18:11:40 0:00:16 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
Tamási Áron Általános Iskola 
elérhetőségei 18:11:40 18:11:55 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda középiskola címei 18:11:55 18:12:10 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
Szántó V. István Művház 
címei 18:12:10 18:12:30 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
munkaügyi központ 
elérhetőségei 18:12:30 18:12:50 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
Idősek Otthona, 
Családsegítő, Plébánia címei 18:12:50 18:13:10 0:00:20 helyi közérdekű   

hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.05. szerda 
Szolgáltatók címei, bank, 
posta, rendőrség, tűzoltóság 18:13:10 18:13:30 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 

Egészségügy telefonjai, 
orvosok, mentő, védőnők, 
állatorvos 18:13:30 18:13:50 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
Nyugdíjaskör felhívása 
támogatásért 18:13:50 18:14:10 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda 
Hasznos tanácsok kánikula 
idejére 18:14:10 18:14:30 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.05. szerda Tv díjszabása, csatornái 18:14:30 18:15:10 0:00:40 információs     

2012.09.05. szerda 
Népművészeti kiállítás a 
művházban 18:15:10 18:15:30 0:00:20 helyi kulturális   hagyományörző 

2012.09.05. szerda 
Ingyenes jogi tanácsadás a 
művházban 18:15:30 18:15:53 0:00:23 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök Képújság             
2012.09.06. 
csütörtök hirdetési lehetőségek 17:45:32 17:45:46 0:00:14 információs     
2012.09.06. 
csütörtök hibabejelentési mód 17:45:46 17:46:25 0:00:39 információs     
2012.09.06. 
csütörtök nyugdíjasklub info 17:46:25 17:46:42 0:00:17 helyi közérdekű     
2012.09.06. 
csütörtök logó, hibabejelentés 17:46:42 17:46:58 0:00:16 információs     

2012.09.06. 
csütörtök 

polgármesteri hivatali 
elérhetőségek, 
ügyfélfogadás 17:46:58 17:47:28 0:00:30 helyi közérdekű     

2012.09.06. okmányirodai fogadóórák 17:47:28 17:47:44 0:00:16 helyi közérdekű     
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csütörtök 

2012.09.06. 
csütörtök szociális iroda, gyámhivatal 17:47:44 17:48:00 0:00:16 helyi közérdekű   

hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.06. 
csütörtök óvodai címek 17:48:00 17:48:15 0:00:15 helyi közérdekű     
2012.09.06. 
csütörtök 

Tamási Áron Általános Iskola 
elérhetőségei 17:48:15 17:48:30 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök középiskola címei 17:48:30 17:48:46 0:00:16 helyi közérdekű     
2012.09.06. 
csütörtök 

Szántó V. István Művház 
címei 17:48:46 17:49:07 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök 

munkaügyi központ 
elérhetőségei 17:49:07 17:49:27 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök 

Idősek Otthona, 
Családsegítő, Plébánia címei 17:49:27 17:49:48 0:00:21 helyi közérdekű   

hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.06. 
csütörtök 

Szolgáltatók címei, bank, 
posta, rendőrség, tűzoltóság 17:49:48 17:50:08 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök 

Egészségügy telefonjai, 
orvosok, mentő, védőnők, 
állatorvos 17:50:08 17:50:30 0:00:22 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök 

Nyugdíjaskör felhívása 
támogatásért 17:50:30 17:50:45 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök 

Hasznos tanácsok kánikula 
idejére 17:50:45 17:51:05 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök Tv díjszabása, csatornái 17:51:05 17:51:45 0:00:40 információs     
2012.09.06. 
csütörtök 

Népművészeti kiállítás a 
művházban 17:51:45 17:52:07 0:00:22 helyi kulturális   hagyományörző 

2012.09.06. 
csütörtök 

Ingyenes jogi tanácsadás a 
művházban 17:52:07 17:52:33 0:00:26 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök Nyelvtanfolyamok 17:52:33 17:52:55 0:00:22 helyi közérdekű     
2012.09.06. 
csütörtök Lovasnap a sporttelepen 17:52:55 17:53:14 0:00:19 helyi sport     
2012.09.06. 
csütörtök a heti műsor ismertetése 17:53:14 17:54:38 0:01:24 információs     
2012.09.06. 
csütörtök hirdetési lehetőség 17:54:38 17:55:08 0:00:30 információs     
2012.09.06. 
csütörtök hibabejelentési mód 17:55:08 17:55:48 0:00:40 információs     
2012.09.06. 
csütörtök nyugdíjasklub info 17:55:48 17:56:05 0:00:17 helyi közérdekű     
2012.09.06. 
csütörtök logó, hibabejelentés 17:56:05 17:56:20 0:00:15 információs     

2012.09.06. 
csütörtök 

polgármesteri hivatali 
elérhetőségek, 
ügyfélfogadás 17:56:20 17:56:50 0:00:30 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök okmányirodai fogadóórák 17:56:50 17:57:05 0:00:15 helyi közérdekű     
2012.09.06. 
csütörtök szociális iroda, gyámhivatal 17:57:05 17:57:22 0:00:17 helyi közérdekű   

hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.06. 
csütörtök óvodai címek 17:57:22 17:57:37 0:00:15 helyi közérdekű     
2012.09.06. 
csütörtök 

Tamási Áron Általános Iskola 
elérhetőségei 17:57:37 17:57:53 0:00:16 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök középiskola címei 17:57:53 17:58:08 0:00:15 helyi közérdekű     
2012.09.06. 
csütörtök 

Szántó V. István Művház 
címei 17:58:08 17:58:29 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök 

munkaügyi központ 
elérhetőségei 17:58:29 17:58:50 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök 

Idősek Otthona, 
Családsegítő, Plébánia címei 17:58:50 17:59:10 0:00:20 helyi közérdekű   

hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.06. 
csütörtök 

Szolgáltatók címei, bank, 
posta, rendőrség, tűzoltóság 17:59:10 17:59:30 0:00:20 helyi közérdekű     
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2012.09.06. 
csütörtök 

Egészségügy telefonjai, 
orvosok, mentő, védőnők, 
állatorvos 17:59:30 17:59:50 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök 

Nyugdíjaskör felhívása 
támogatásért 17:59:50 18:00:00 0:00:10 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök PKTV Hírek       helyi hírek saját gyártás   

2012.09.06. 
csütörtök 

Hulladékkezelés, nyílt nap a 
szolgáltatóknál 18:00:00 18:02:10 0:02:10 

helyi közérdekű, 
környezetvédelem     

2012.09.06. 
csütörtök 

Népművészeti kiállítás a 
művházban, kézimunkakör 
Pétervásárán 18:02:10 18:04:20 0:02:10 helyi kulturális   hagyományörző 

2012.09.06. 
csütörtök 

Nagyrédei víztározó, 
gyöngyösi belvízi védekezés 18:04:20 18:06:35 0:02:15 

helyi közérdekű, 
környezetvédelem     

2012.09.06. 
csütörtök 

Félmilliós lopás 
Bélapátfalván egy 
cégtelepen 18:06:35 18:07:55 0:01:20 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök Képújság             
2012.09.06. 
csütörtök 

Hasznos tanácsok kánikula 
idejére 18:07:55 18:08:15 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök Tv díjszabása, csatornái 18:08:15 18:08:55 0:00:40 információs     
2012.09.06. 
csütörtök 

Népművészeti kiállítás a 
művházban 18:08:55 18:09:15 0:00:20 helyi kulturális   hagyományörző 

2012.09.06. 
csütörtök 

Ingyenes jogi tanácsadás a 
művházban 18:09:15 18:09:43 0:00:28 helyi közérdekű     

2012.09.06. 
csütörtök Nyelvtanfolyamok 18:09:43 18:10:04 0:00:21 helyi közérdekű     
2012.09.06. 
csütörtök Lovasnap a sporttelepen 18:10:04 18:10:24 0:00:20 helyi sport     
2012.09.06. 
csütörtök a heti műsor ismertetése 18:10:24 18:11:35 0:01:11 információs     
2012.09.07. péntek Képújság             
2012.09.07. péntek hirdetési lehetőség 17:45:17 17:45:35 0:00:18 információs     
2012.09.07. péntek hibabejelentési mód 17:45:35 17:46:15 0:00:40 információs     
2012.09.07. péntek nyugdíjasklub info 17:46:15 17:46:30 0:00:15 helyi közérdekű     
2012.09.07. péntek logó, hibabejelentés 17:46:30 17:46:46 0:00:16 információs     

2012.09.07. péntek 

polgármesteri hivatali 
elérhetőségek, 
ügyfélfogadás 17:46:46 17:47:17 0:00:31 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek okmányirodai fogadóórák 17:47:17 17:47:30 0:00:13 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek szociális iroda, gyámhivatal 17:47:30 17:47:48 0:00:18 helyi közérdekű   
hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.07. péntek óvodai címek 17:47:48 17:48:04 0:00:16 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
Tamási Áron Általános Iskola 
elérhetőségei 17:48:04 17:48:20 0:00:16 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek középiskola címei 17:48:20 17:48:35 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
Szántó V. István Művház 
címei 17:48:35 17:48:56 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
munkaügyi központ 
elérhetőségei 17:48:56 17:49:15 0:00:19 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
Idősek Otthona, 
Családsegítő, Plébánia címei 17:49:15 17:49:37 0:00:22 helyi közérdekű   

hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.07. péntek 
Szolgáltatók címei, bank, 
posta, rendőrség, tűzoltóság 17:49:37 17:49:58 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 

Egészségügy telefonjai, 
orvosok, mentő, védőnők, 
állatorvos 17:49:58 17:50:18 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
Nyugdíjaskör felhívása 
támogatásért 17:50:18 17:50:35 0:00:17 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek Hasznos tanácsok kánikula 17:50:35 17:50:55 0:00:20 helyi közérdekű     
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idejére 
2012.09.07. péntek Tv díjszabása, csatornái 17:50:55 17:51:35 0:00:40 információs     

2012.09.07. péntek 
Népművészeti kiállítás a 
művházban 17:51:35 17:51:55 0:00:20 helyi kulturális   hagyományörző 

2012.09.07. péntek 
Ingyenes jogi tanácsadás a 
művházban 17:51:55 17:52:20 0:00:25 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek Nyelvtanfolyamok 17:52:20 17:52:42 0:00:22 helyi közérdekű     
2012.09.07. péntek Lovasnap a sporttelepen 17:52:42 17:53:03 0:00:21 helyi sport     
2012.09.07. péntek a heti műsor ismertetése 17:53:03 17:54:25 0:01:22 információs     
2012.09.07. péntek hirdetési lehetőség 17:54:25 17:54:55 0:00:30 információs     
2012.09.07. péntek hibabejelentési mód 17:54:55 17:55:35 0:00:40 információs     
2012.09.07. péntek nyugdíjasklub info 17:55:35 17:55:52 0:00:17 helyi közérdekű     
2012.09.07. péntek logó, hibabejelentés 17:55:52 17:56:09 0:00:17 információs     

2012.09.07. péntek 

polgármesteri hivatali 
elérhetőségek, 
ügyfélfogadás 17:56:09 17:56:38 0:00:29 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek okmányirodai fogadóórák 17:56:38 17:56:55 0:00:17 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek szociális iroda, gyámhivatal 17:56:55 17:57:10 0:00:15 helyi közérdekű   
hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.07. péntek óvodai címek 17:57:10 17:57:26 0:00:16 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
Tamási Áron Általános Iskola 
elérhetőségei 17:57:26 17:57:42 0:00:16 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek középiskola címei 17:57:42 17:57:57 0:00:15 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
Szántó V. István Művház 
címei 17:57:57 17:58:18 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
munkaügyi központ 
elérhetőségei 17:58:18 17:58:38 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
Idősek Otthona, 
Családsegítő, Plébánia címei 17:58:38 17:58:59 0:00:21 helyi közérdekű   

hátrányos 
helyzetűek 

2012.09.07. péntek 
Szolgáltatók címei, bank, 
posta, rendőrség, tűzoltóság 17:58:59 17:59:20 0:00:21 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 

Egészségügy telefonjai, 
orvosok, mentő, védőnők, 
állatorvos 17:59:20 17:59:40 0:00:20 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
Nyugdíjaskör felhívása 
támogatásért 17:59:40 17:59:56 0:00:16 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
Hasznos tanácsok kánikula 
idejére 17:59:56 18:00:00 0:00:04 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek PKTV Hírek       helyi hírek saját gyártás   

2012.09.07. péntek 
Siroki várélet, turizmus, 
tájház felújítása 18:00:00 18:02:25 0:02:25 helyi kulturális   hagyományörző 

2012.09.07. péntek 

Gyulakutaiak 
állampolgársági esküje 
Pétervásárán 18:02:25 18:03:15 0:00:50 helyi közérdekű   nemzetiségi 

2012.09.07. péntek 
Jótékonysági bál 
Pétervásárán 18:03:15 18:04:00 0:00:45 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek 
Lovasnap a sporttelepen 
Pétervásárán 18:04:00 18:07:25 0:03:25 helyi sport     

2012.09.07. péntek 

Ökumenikus istentisztelet és 
kóruséneklés a recski 
templomban 18:07:25 19:08:25 1:01:00 vallási saját gyártás vallási 

2012.09.07. péntek Képújság             
2012.09.07. péntek Tv díjszabása, csatornái 19:08:15 19:08:59 0:00:44 információs     

2012.09.07. péntek 
Népművészeti kiállítás a 
művházban 19:08:59 19:09:19 0:00:20 helyi kulturális   hagyományörző 

2012.09.07. péntek 
Ingyenes jogi tanácsadás a 
művházban 19:09:19 19:09:45 0:00:26 helyi közérdekű     

2012.09.07. péntek Nyelvtanfolyamok 19:09:45 19:10:05 0:00:20 helyi közérdekű     
2012.09.07. péntek Lovasnap a sporttelepen 19:10:05 19:10:25 0:00:20 helyi sport     
2012.09.07. péntek a heti műsor ismertetése 19:10:25 19:11:50 0:01:25 információs     
2012.09.07. péntek Hirdetési lehetőség 19:11:50 19:12:20 0:00:30 információs     
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2012.09.07. péntek Hibabejelentési mód 19:12:20 19:12:28 0:00:08 információs     
2012.09.08.szombat Képújság 17:45:15 18:00:00 0:14:45       
2012.09.08.szombat PKTV Hírek             

2012.09.08.szombat 
Pétervásári iskola kifestése, 
bemondó beszél 18:00:00 18:02:05 0:02:05 helyi közérdekű     

2012.09.08.szombat 

Riport az iskolából, a Color 
vegyiárucég vezetője és egy 
szobafestő bemutatja a 
Polifarbe cég termékeit 18:02:05 18:06:03 0:03:58 helyi közérdekű     

2012.09.08.szombat Karateverseny Pétervásárán 18:06:03 18:06:40 0:00:37 helyi sport     
2012.09.08.szombat Bélapátfalvai félmilliós lopás 18:06:40 18:07:40 0:01:00 helyi közérdekű     

2012.09.08.szombat 
Nagyvisnyói orvosi rendelő 
ügye 18:07:40 18:09:00 0:01:20 helyi közérdekű     

2012.09.08.szombat 
Adózási problémák 
Hevesben 18:09:00 18:11:40 0:02:40 helyi közérdekű     

2012.09.08.szombat 
Különóra a Tamási Áron 
Általános Iskolából 18:11:40 19:55:45 1:44:05 gyerek, ifjúsági saját gyártás 

2012.06.30. 
adás ismétlése, 
témái ld. 
Munka2 

2012.09.08.szombat Képújság 19:55:45 20:14:50 0:19:05       
2012.09.09. 
vasárnap Képújság 17:46:07 18:00:00 0:13:53       

2012.09.09. 
vasárnap 

Mese és beszélgetés 
kisiskolásokkal 18:00:00 18:14:30 0:14:30 gyerek saját gyártás 

2012.04.27. 
adás ismétlése 

2012.09.09. 
vasárnap Péterkei napló 18:14:30 18:39:44 0:25:14 

hírmagazin,helyi 
közérdekű, sport saját gyártás 

2012.07. havi 
adásának 
ismétlése 

2012.09.09. 
vasárnap 

Szent István király és az új 
kenyér ünnepe a 
pétervásárai templomban 18:39:44 19:13:25 0:33:41 vallási saját gyártás vallási 

2012.09.09. 
vasárnap Képújság 19:13:25 19:14:20 0:00:55       

 
Budapest, 2013. január 30. 

   
 

               A Médiatanács nevében 
 
 

             
 

               dr. Kollarik Tamás 
   levezető elnök 

 
 
 

            
   dr. Auer János 
                        hitelesítő tag 

  


	Az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg.


    Ügyiratszám:               MN/31683-8/2012.

    Ügyintéző:                    személyes adat 

    Telefonszám:                  Személyes adat 

    E-mail:              személyes adat 

                                     Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű, és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettségek megsértése

     Melléklet: I. és II. számú mellékletek







A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK





163/2013. (I.30.) számú







H A T Á R O Z A T A





A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Amatőr Videósok Pétervásárai Egyesületével (3250 Pétervására, Szent Márton út 3.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Pétervásárai Közösségi Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás (vételkörzet: helyi médiaszolgáltatás, Pétervására, Erdőkövesd) 2012. szeptember 3-9. közötti működése során megsértette a képújság napi műsoridejére, valamint a saját készítésű műsorszámok (képújság és ismétlés nélkül) heti minimális műsoridejére, továbbá a saját készítésű, szerkesztésű, és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok legalább heti négyórányi műsoridejére vonatkozó kötelezettségeit, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót 

     

           10.000 Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja.



A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00295141-00000024 számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti.



E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest; Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halaszt hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.







I N D O K O L Á S 



A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Pétervásárai Közösségi Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának 2012. szeptember 3-9. között közreadott műsorát, amely során felmerült a képújság napi műsoridejére, valamint a saját készítésű műsorszámok (képújság és ismétlés nélkül) heti minimális műsoridejére, továbbá a saját készítésű, szerkesztésű, és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok legalább heti négyórányi műsoridejére vonatkozó kötelezettségek megsértése. A Médiaszolgáltató ugyanis a vizsgált adáshéten műsorát nem a tárgyi médiaszolgáltatást közösségi médiaszolgáltatásként elismerő, 487/2012. (III. 14.) számú médiatanácsi határozatban (a továbbiakban: Határozat), valamint az Mttv. 66. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt követelményeknek megfelelően szolgáltatta.



A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv. 182. § l) pontjában foglalt hatáskörében 2012. december 19-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. § (3) bekezdése szerint a 2288/2012. (XII.19.) számú, 31683-4/2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. § (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. 



A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést 2013. január 8-án vette át, nyilatkozata 2013. január 25-én, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában előadta, hogy munkatársai társadalmi munkában, mindenféle tiszteletdíj, vagy egyéb anyagi juttatás nélkül, szabad idejükben végzik munkájukat. Hivatkozott továbbá szűkös anyagi lehetőségeire, valamint arra, hogy reklámbevételük egyáltalán nincs. Előadta, hogy az eljárást megindító végzés II. számú mellékletében ismétlésként megjelölt adások nem ismétlésként, hanem első alkalommal kerültek adásba. A nyári szabadságolások miatt ugyan elmaradásai voltak, azonban jelenleg már megfelel a vállalt adás-struktúrának. Az előadottak figyelembe vételét kérte a hatósági eljárás során. 



A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte:



A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a Határozatban közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel Pétervására és Erdőkövesd településeken. A Határozatban a műsoridőre vonatkozóan meghatározott egyes követelmények az alábbiak: 



· a képújság műsorideje: 23 óra/nap (1380 perc) [Határozat p) pont];

· a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 5 óra (300 perc) [Határozat u) pont].



Az Mttv. 66. § (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente – új médiaszolgáltatás esetében az első év után is – részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv. 182. § l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban „gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket”.



A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a Határozatban rögzített követelményeknek megfelelően szolgáltatta, az alábbiak miatt:



1) Megsértette a képújság időtartama tekintetében tett vállalását, ugyanis a Határozat p) pontjában napi 23 óra, azaz 1380 percnyi képújság közzétételét vállalta, azonban a vizsgált adáshéten 2012. szeptember 3-án, 4-én, 5-én és 6-án 50-53 perccel több képújságot sugárzott a Határozatban rögzített napi időtartamnál, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 2. b. pontja, és a II. számú melléklet szerint. 



2) Megsértette továbbá a Határozat u) pontjában rögzített, a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére (képújság és ismétlés nélkül) tett 5 óra időtartamú vállalását, ugyanis a vizsgált adáshéten csupán 2 óra 26 percnyi saját, első alkalommal bemutatott műsorszám szerepelt az adásban, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 5. pontja, és a II. számú melléklet szerint. 



3) Ezzel egyúttal megsértette az Mttv. 66. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt, a saját készítésű, szerkesztésű, és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok legalább heti négyórányi műsoridejére vonatkozó törvényi kötelezettségét is, hiszen a közreadott ilyen jellegű műsor időtartama a vizsgált adáshéten nem érte el az Mttv. által megkövetelt négy órát kitevő időtartamot, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 5. pontja, és a II. számú melléklet szerint. 



Az Mttv. 66. § (4) bekezdés f) pontja szerint:

„A lineáris közösségi médiaszolgáltatás legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámot tesz közzé.”



A jogsértéseket alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletei tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját.



A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe.



A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. 



A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: 



Az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint:

„A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését.”



Az Mttv. 167. § (2) bekezdése szerint:

„Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít.”



Az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg.



Az Mttv. 186. § (1) bekezdés értelmében:

„Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.”



A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak. 



Az Mttv. 187. § (2) bekezdése szerint:

„A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg.”



Az Mttv. 187. § (4) bekezdése szerint:

„Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.”



A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg a Határozatban foglaltak megsértését, a jogsértések együttes súlya miatt nem alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. 



A Médiatanács a jogsértések súlya körében figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére (képújság és ismétlés nélkül) vonatkozó vállalása kapcsán a vállalt 5 óra időtartamnak kevesebb mint felében, 2 óra 26 perc időtartamban szolgáltatott ilyen jellegű műsort a vizsgált adáshéten.



Az Mttv. 187. § (3) bekezdése szerint:

„A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult:

b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben.”



A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. 



Az Mttv. 187. § (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv. 187. § (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. 



Az Mttv. 3. §-a szerint a „médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért.” A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív. A Médiaszolgáltató azon állítását, miszerint az eljárást megindító végzés II. számú mellékletében ismétlésként megjelölt adások nem ismétlésként, hanem első alkalommal kerültek adásba, nem bizonyította.



Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz 10.000 Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben.



Az eljárás során a Ket. 153. § (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel.



A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján, az Mttv. 163. § (1) és (3) bekezdésén, valamint 164. §-án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (2) bekezdése tartalmazza.



Budapest, 2013. január 30.
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I. számú melléklet a Médiatanács 163/2013. (I.30.) számú határozatához





         A hatósági ellenőrzés során készült mérési eredmények



Pétervásárai Közösségi Televízió

		

		

		2012. IX. 3.

		IX. 4.

		IX. 5.

		IX. 6.

		IX. 7.

		IX. 8.

		IX. 9.

		Összesen

(perc)

		Vállalás



		

		Időtartam

(percre kerekítve)

		hétfő

		kedd

		szerda

		csütörtök

		péntek

		szombat

		vasárnap

		

		nap

		hét



		1.

		Műsoridő

		1440

		1440

		1440

		1440

		1440

		1440

		1440

		10080

		1440

		10080



		2. a.

		Szerkesztett műsor időtartama

		10

		7

		8

		8

		68

		117

		73

		291

		

		



		2. b.

		Képújság időtartama

		1430

		1433

		1432

		1432

		1372

		1323

		1367

		

		1380

		9660



		3. a.



    b.

		Közszolgálati és helyi tartalom a képújságban

		1430

		1433

		1432

		1432

		1372

		1323

		1367

		

		

		



		

		Közszolgálati és helyi tartalom a szerkesztett műsorban

		10

		7

		8

		8

		68

		117

		73

		

		

		



		3.

(3.a+

b)

		Közszolgálati és helyi közéleti tartalom

		1440

		1440

		1440

		1440

		1440

		1440

		1440

		10080

		1440

		10080



		4.

		Napi rendszeres híradás időtartama

		10

		7

		8

		8

		7

		12

		25

		

		7 perc

		-



		5.

		Saját gyártású, elsőként bemutatott, képújság nélkül számított műsorok időtartama

		10

		7

		8

		8

		68

		12

		33

		2 óra 

26 perc

(146 perc)

		-

		5 óra

(300 perc)







Budapest, 2013. január 30.					  





      A Médiatanács nevében





									



dr. Kollarik Tamás

									    levezető elnök

	        	







   dr. Auer János

     hitelesítő tag











II. számú melléklet a Médiatanács 163/2013. (I.30.) számú határozatához 



A 2012. szeptember 3–9. közötti műsor részletező táblázata





		Pétervásárai Közösségi TV

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Dátum

		Műsor címe

		Kezdés

		Vége

		Hossza

		Közszolgálat

		Ismétlés

		Megjegyzés



		2012.09.03. hétfő

		Képújság

		 

		 

		 

		 

		a képújság egyfolytában ismétlődik, ugyanabban a sorrendben

		 



		2012.09.03. hétfő

		hirdetési lehetőség

		17:50:40

		17:51:00

		0:00:20

		információs

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		hibabejelentési mód

		17:51:00

		17:51:40

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		nyugdíjasklub info

		17:51:40

		17:51:57

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		logó, hibabejelentés

		17:51:57

		17:52:13

		0:00:16

		információs

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		polgármesteri hivatali elérhetőségek, ügyfélfogadás

		17:52:13

		17:52:46

		0:00:33

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		okmányirodai fogadóórák

		17:52:46

		17:53:00

		0:00:14

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		szociális iroda, gyámhivatal

		17:53:00

		17:53:17

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		óvodai címek

		17:53:17

		17:53:31

		0:00:14

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Tamási Áron Általános Iskola elérhetőségei

		17:53:31

		17:53:48

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		középiskola címei

		17:53:48

		17:54:03

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Szántó V. István Művház címei

		17:54:03

		17:54:21

		0:00:18

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		munkaügyi központ elérhetőségei

		17:54:21

		17:54:43

		0:00:22

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Idősek Otthona, Családsegítő, Plébánia címei

		17:54:43

		17:55:04

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		vallási, hátr.helyzetűek



		2012.09.03. hétfő

		Szolgáltatók címei, bank, posta, rendőrség, tűzoltóság

		17:55:04

		17:55:25

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Egészségügy telefonjai, orvosok, mentő, védőnők, állatorvos

		17:55:25

		17:55:46

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Nyugdíjaskör felhívása támogatásért

		17:55:46

		17:56:00

		0:00:14

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Hasznos tanácsok kánikula idejére

		17:56:00

		17:56:20

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Tv díjszabása, csatornái

		17:56:20

		17:57:03

		0:00:43

		információs

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Népművészeti kiállítás a művházban

		17:57:03

		17:57:23

		0:00:20

		helyi kulturális

		 

		hagyományörző



		2012.09.03. hétfő

		Ingyenes jogi tanácsadás a művházban

		17:57:23

		17:57:48

		0:00:25

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Nyelvtanfolyamok

		17:57:48

		17:58:10

		0:00:22

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Lovasnap a sporttelepen

		17:58:10

		17:58:30

		0:00:20

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		a heti műsor ismertetése

		17:58:30

		17:59:50

		0:01:20

		információs

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Hirdetési lehetőség

		17:59:50

		18:00:10

		0:00:20

		információs

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		PKTV Hírek

		 

		 

		 

		helyi hírek

		saját gyártás

		 



		2012.09.03. hétfő

		Hevesi TB és más kifizetőhelyek ellenőrzése, problémái

		18:00:10

		18:02:10

		0:02:00

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Heti 5 testnevelési óra bevezetése az iskolákban

		18:02:10

		18:04:15

		0:02:05

		ifjúsági, gyerek

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Recski mentőállomás

		18:04:15

		18:05:58

		0:01:43

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Gyulakutai diákvendégek Pétervásárán

		18:05:58

		18:08:05

		0:02:07

		nemzetiségi,ifjúsági, gyerek

		 

		nemzetiségi



		2012.09.03. hétfő

		Sporthírek

		18:08:05

		18:10:00

		0:01:55

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Képújság

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Hibabejelentési mód

		18:10:00

		18:10:40

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Nyugdíjasklub info

		18:10:40

		18:10:55

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		Logó, hibabejelentés

		18:10:55

		18:11:12

		0:00:17

		információs

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		polgármesteri hivatali elérhetőségek, ügyfélfogadás

		18:11:12

		18:11:44

		0:00:32

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.03. hétfő

		okmányirodai fogadóórák

		18:11:44

		18:11:52

		0:00:08

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Képújság

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Hirdetési lehetőség

		17:50:50

		17:51:10

		0:00:20

		információs

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Hibabejelentési mód

		17:51:10

		17:51:50

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Nyugdíjasklub info

		17:51:50

		17:52:10

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Logó

		17:52:10

		17:52:20

		0:00:10

		információs

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		polgármesteri hivatali elérhetőségek, ügyfélfogadás

		17:52:20

		17:52:50

		0:00:30

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		okmányiroda

		17:52:50

		17:53:05

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		szociális iroda, gyámhivatal

		17:53:05

		17:53:25

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.04. kedd

		óvodai címek

		17:53:25

		17:53:40

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Tamási Áron Általános Iskola címei

		17:53:40

		17:53:55

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		középiskola címei

		17:53:55

		17:54:10

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		művház, könyvtár címek, nyitva tartás

		17:54:10

		17:54:30

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		munkaügyi központ elérhetőségei

		17:54:30

		17:54:51

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Idősek Otthona, Családsegítő, Plébánia címei

		17:54:51

		17:55:12

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		vallási, hátr. Helyzetűek



		2012.09.04. kedd

		Szolgáltatók

		17:55:12

		17:55:33

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Egészségügy telefonjai

		17:55:33

		17:55:53

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Nyugdíjasklub támogatói felhívása

		17:55:53

		17:56:10

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Hasznos tanácsok kánikula idejére

		17:56:10

		17:56:30

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		tv díjszabás, csatornák

		17:56:30

		17:57:10

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Népművészeti kiállítás a művházban

		17:57:10

		17:57:30

		0:00:20

		helyi kulturális

		 

		hagyományörző



		2012.09.04. kedd

		Ingyenes jogi tanácsadás a művházban

		17:57:30

		17:57:56

		0:00:26

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Nyelvtanfolyamok

		17:57:56

		17:58:18

		0:00:22

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Lovasnap a sportpályán

		17:58:18

		17:58:37

		0:00:19

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		a heti műsor ismertetése

		17:58:37

		18:00:00

		0:01:23

		információs

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		PKTV Hírek

		 

		 

		 

		helyi hírek

		saját gyártás

		 



		2012.09.04. kedd

		Hevesi bezárt kisiskolák sorsa

		18:00:00

		18:01:55

		0:01:55

		helyi közérdekű, ifjúsági

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Vidékfejlesztési Egyesület tevékenysége, mikrovállalkozási pályázatok

		18:01:55

		18:03:15

		0:01:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Karitász palántázási akciója nehéz sorsú családoknak

		18:03:15

		18:03:40

		0:00:25

		helyi közérdekű, szociális

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.04. kedd

		Bérmálkozás

		18:03:40

		18:04:05

		0:00:25

		vallási, ifjúsági

		 

		vallási



		2012.09.04. kedd

		Képviselői tanácskozás az új tanévről

		18:04:05

		18:05:00

		0:00:55

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Lehetőségek Kapuja program Pétervásárán, mikrovállalkozások támogatása

		18:05:00

		18:06:22

		0:01:22

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Sporthírek

		18:06:22

		18:07:15

		0:00:53

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Képújság

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Hibabejelentési mód

		18:07:15

		18:08:02

		0:00:47

		információs

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Nyugdíjasklub info

		18:08:02

		18:08:19

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Logó, címek

		18:08:19

		18:08:33

		0:00:14

		információs

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		polgármesteri hivatali elérhetőségek, ügyfélfogadás

		18:08:33

		18:09:05

		0:00:32

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		okmányiroda

		18:09:05

		18:09:20

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		szociális iroda, gyámhivatal

		18:09:20

		18:09:38

		0:00:18

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.04. kedd

		Óvodai címek

		18:09:38

		18:09:50

		0:00:12

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		Tamási Áron Általános Iskola címei

		18:09:50

		18:10:06

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		középiskola címei

		18:10:06

		18:10:22

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		művház, könyvtár címek, nyitva tartás

		18:10:22

		18:10:42

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.04. kedd

		munkaügyi központ elérhetőségei

		18:10:42

		18:10:59

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Képújság

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Hirdetési módok

		17:51:15

		17:51:30

		0:00:15

		információs

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Hibabejelentés

		17:51:30

		17:52:10

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Nyugdíjasklub info

		17:52:10

		17:52:28

		0:00:18

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Logó, címek

		17:52:28

		17:52:44

		0:00:16

		információs

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		polgármesteri hivatali elérhetőségek

		17:52:44

		17:53:15

		0:00:31

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		okmányiroda

		17:53:15

		17:53:30

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		szociális iroda, gyámhivatal

		17:53:30

		17:53:46

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.05. szerda

		óvodai címek

		17:53:46

		17:54:02

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Tamási Áron Általános Iskola címei

		17:54:02

		17:54:17

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		középiskola címei

		17:54:17

		17:54:33

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		művház, könyvtár címek, nyitva tartás

		17:54:33

		17:54:53

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		munkaügyi központ címei, félfogadás

		17:54:53

		17:55:14

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Idősek Otthona, Családsegítő, Plébánia

		17:55:14

		17:55:35

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		vallási, hátrányos helyzetűek



		2012.09.05. szerda

		szolgáltatók

		17:55:35

		17:55:55

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		egészségügy címei, telefonok

		17:55:55

		17:56:16

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		nyugdíjasklub támogatói felhívása

		17:56:16

		17:56:30

		0:00:14

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Hasznos tanácsok kánikula idejére

		17:56:30

		17:56:52

		0:00:22

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		tv díjszabás, csatornák

		17:56:52

		17:57:33

		0:00:41

		információs

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		népművészeti kiállítás a művházban

		17:57:33

		17:57:53

		0:00:20

		helyi kulturális

		 

		hagyományörző



		2012.09.05. szerda

		ingyenes jogi tanácsadás a művházban

		17:57:53

		17:58:19

		0:00:26

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		nyelvtanfolyamok

		17:58:19

		17:58:40

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		lovasnap a sportpályán

		17:58:40

		17:59:00

		0:00:20

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		a heti műsor ismertetése

		17:59:00

		18:00:00

		0:01:00

		információs

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		PKTV Hírek

		 

		 

		 

		helyi hírek

		saját gyártás

		 



		2012.09.05. szerda

		Önkormányzati bevételek sorsa, hitelezési lehetőségek

		18:00:00

		18:02:35

		0:02:35

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Őszi kulturális programok Pétervásárán

		18:02:35

		18:03:50

		0:01:15

		helyi kulturális

		 

		ezt a hírt a siroki hír után szóról szóra megismétli



		2012.09.05. szerda

		Siroki várban lovagi tornák, mulatságok

		18:03:50

		18:05:45

		0:01:55

		helyi kulturális

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Őszi kulturális programok Pétervásárán

		18:05:45

		18:07:10

		0:01:25

		helyi kulturális

		 

		ismétlése a 114. alatti hírnek



		2012.09.05. szerda

		Focikupa, jótékonysági, Pétervásárán

		18:07:10

		18:08:15

		0:01:05

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Képújság

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		hirdetési lehetőség

		18:08:40

		18:09:10

		0:00:30

		információs

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		hibabejelentési mód

		18:09:10

		18:09:50

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		nyugdíjasklub info

		18:09:50

		18:10:08

		0:00:18

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		logó, hibabejelentés

		18:10:08

		18:10:23

		0:00:15

		információs

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		polgármesteri hivatali elérhetőségek, ügyfélfogadás

		18:10:23

		18:10:53

		0:00:30

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		okmányirodai fogadóórák

		18:10:53

		18:11:08

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		szociális iroda, gyámhivatal

		18:11:08

		18:11:24

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.05. szerda

		óvodai címek

		18:11:24

		18:11:40

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Tamási Áron Általános Iskola elérhetőségei

		18:11:40

		18:11:55

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		középiskola címei

		18:11:55

		18:12:10

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Szántó V. István Művház címei

		18:12:10

		18:12:30

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		munkaügyi központ elérhetőségei

		18:12:30

		18:12:50

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Idősek Otthona, Családsegítő, Plébánia címei

		18:12:50

		18:13:10

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.05. szerda

		Szolgáltatók címei, bank, posta, rendőrség, tűzoltóság

		18:13:10

		18:13:30

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Egészségügy telefonjai, orvosok, mentő, védőnők, állatorvos

		18:13:30

		18:13:50

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Nyugdíjaskör felhívása támogatásért

		18:13:50

		18:14:10

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Hasznos tanácsok kánikula idejére

		18:14:10

		18:14:30

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Tv díjszabása, csatornái

		18:14:30

		18:15:10

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.05. szerda

		Népművészeti kiállítás a művházban

		18:15:10

		18:15:30

		0:00:20

		helyi kulturális

		 

		hagyományörző



		2012.09.05. szerda

		Ingyenes jogi tanácsadás a művházban

		18:15:30

		18:15:53

		0:00:23

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Képújság

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		hirdetési lehetőségek

		17:45:32

		17:45:46

		0:00:14

		információs

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		hibabejelentési mód

		17:45:46

		17:46:25

		0:00:39

		információs

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		nyugdíjasklub info

		17:46:25

		17:46:42

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		logó, hibabejelentés

		17:46:42

		17:46:58

		0:00:16

		információs

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		polgármesteri hivatali elérhetőségek, ügyfélfogadás

		17:46:58

		17:47:28

		0:00:30

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		okmányirodai fogadóórák

		17:47:28

		17:47:44

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		szociális iroda, gyámhivatal

		17:47:44

		17:48:00

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.06. csütörtök

		óvodai címek

		17:48:00

		17:48:15

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Tamási Áron Általános Iskola elérhetőségei

		17:48:15

		17:48:30

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		középiskola címei

		17:48:30

		17:48:46

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Szántó V. István Művház címei

		17:48:46

		17:49:07

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		munkaügyi központ elérhetőségei

		17:49:07

		17:49:27

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Idősek Otthona, Családsegítő, Plébánia címei

		17:49:27

		17:49:48

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.06. csütörtök

		Szolgáltatók címei, bank, posta, rendőrség, tűzoltóság

		17:49:48

		17:50:08

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Egészségügy telefonjai, orvosok, mentő, védőnők, állatorvos

		17:50:08

		17:50:30

		0:00:22

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Nyugdíjaskör felhívása támogatásért

		17:50:30

		17:50:45

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Hasznos tanácsok kánikula idejére

		17:50:45

		17:51:05

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Tv díjszabása, csatornái

		17:51:05

		17:51:45

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Népművészeti kiállítás a művházban

		17:51:45

		17:52:07

		0:00:22

		helyi kulturális

		 

		hagyományörző



		2012.09.06. csütörtök

		Ingyenes jogi tanácsadás a művházban

		17:52:07

		17:52:33

		0:00:26

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Nyelvtanfolyamok

		17:52:33

		17:52:55

		0:00:22

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Lovasnap a sporttelepen

		17:52:55

		17:53:14

		0:00:19

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		a heti műsor ismertetése

		17:53:14

		17:54:38

		0:01:24

		információs

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		hirdetési lehetőség

		17:54:38

		17:55:08

		0:00:30

		információs

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		hibabejelentési mód

		17:55:08

		17:55:48

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		nyugdíjasklub info

		17:55:48

		17:56:05

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		logó, hibabejelentés

		17:56:05

		17:56:20

		0:00:15

		információs

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		polgármesteri hivatali elérhetőségek, ügyfélfogadás

		17:56:20

		17:56:50

		0:00:30

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		okmányirodai fogadóórák

		17:56:50

		17:57:05

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		szociális iroda, gyámhivatal

		17:57:05

		17:57:22

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.06. csütörtök

		óvodai címek

		17:57:22

		17:57:37

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Tamási Áron Általános Iskola elérhetőségei

		17:57:37

		17:57:53

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		középiskola címei

		17:57:53

		17:58:08

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Szántó V. István Művház címei

		17:58:08

		17:58:29

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		munkaügyi központ elérhetőségei

		17:58:29

		17:58:50

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Idősek Otthona, Családsegítő, Plébánia címei

		17:58:50

		17:59:10

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.06. csütörtök

		Szolgáltatók címei, bank, posta, rendőrség, tűzoltóság

		17:59:10

		17:59:30

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Egészségügy telefonjai, orvosok, mentő, védőnők, állatorvos

		17:59:30

		17:59:50

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Nyugdíjaskör felhívása támogatásért

		17:59:50

		18:00:00

		0:00:10

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		PKTV Hírek

		 

		 

		 

		helyi hírek

		saját gyártás

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Hulladékkezelés, nyílt nap a szolgáltatóknál

		18:00:00

		18:02:10

		0:02:10

		helyi közérdekű, környezetvédelem

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Népművészeti kiállítás a művházban, kézimunkakör Pétervásárán

		18:02:10

		18:04:20

		0:02:10

		helyi kulturális

		 

		hagyományörző



		2012.09.06. csütörtök

		Nagyrédei víztározó, gyöngyösi belvízi védekezés

		18:04:20

		18:06:35

		0:02:15

		helyi közérdekű, környezetvédelem

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Félmilliós lopás Bélapátfalván egy cégtelepen

		18:06:35

		18:07:55

		0:01:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Képújság

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Hasznos tanácsok kánikula idejére

		18:07:55

		18:08:15

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Tv díjszabása, csatornái

		18:08:15

		18:08:55

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Népművészeti kiállítás a művházban

		18:08:55

		18:09:15

		0:00:20

		helyi kulturális

		 

		hagyományörző



		2012.09.06. csütörtök

		Ingyenes jogi tanácsadás a művházban

		18:09:15

		18:09:43

		0:00:28

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Nyelvtanfolyamok

		18:09:43

		18:10:04

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		Lovasnap a sporttelepen

		18:10:04

		18:10:24

		0:00:20

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.06. csütörtök

		a heti műsor ismertetése

		18:10:24

		18:11:35

		0:01:11

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Képújság

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		hirdetési lehetőség

		17:45:17

		17:45:35

		0:00:18

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		hibabejelentési mód

		17:45:35

		17:46:15

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		nyugdíjasklub info

		17:46:15

		17:46:30

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		logó, hibabejelentés

		17:46:30

		17:46:46

		0:00:16

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		polgármesteri hivatali elérhetőségek, ügyfélfogadás

		17:46:46

		17:47:17

		0:00:31

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		okmányirodai fogadóórák

		17:47:17

		17:47:30

		0:00:13

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		szociális iroda, gyámhivatal

		17:47:30

		17:47:48

		0:00:18

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.07. péntek

		óvodai címek

		17:47:48

		17:48:04

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Tamási Áron Általános Iskola elérhetőségei

		17:48:04

		17:48:20

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		középiskola címei

		17:48:20

		17:48:35

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Szántó V. István Művház címei

		17:48:35

		17:48:56

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		munkaügyi központ elérhetőségei

		17:48:56

		17:49:15

		0:00:19

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Idősek Otthona, Családsegítő, Plébánia címei

		17:49:15

		17:49:37

		0:00:22

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.07. péntek

		Szolgáltatók címei, bank, posta, rendőrség, tűzoltóság

		17:49:37

		17:49:58

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Egészségügy telefonjai, orvosok, mentő, védőnők, állatorvos

		17:49:58

		17:50:18

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Nyugdíjaskör felhívása támogatásért

		17:50:18

		17:50:35

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Hasznos tanácsok kánikula idejére

		17:50:35

		17:50:55

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Tv díjszabása, csatornái

		17:50:55

		17:51:35

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Népművészeti kiállítás a művházban

		17:51:35

		17:51:55

		0:00:20

		helyi kulturális

		 

		hagyományörző



		2012.09.07. péntek

		Ingyenes jogi tanácsadás a művházban

		17:51:55

		17:52:20

		0:00:25

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Nyelvtanfolyamok

		17:52:20

		17:52:42

		0:00:22

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Lovasnap a sporttelepen

		17:52:42

		17:53:03

		0:00:21

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		a heti műsor ismertetése

		17:53:03

		17:54:25

		0:01:22

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		hirdetési lehetőség

		17:54:25

		17:54:55

		0:00:30

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		hibabejelentési mód

		17:54:55

		17:55:35

		0:00:40

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		nyugdíjasklub info

		17:55:35

		17:55:52

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		logó, hibabejelentés

		17:55:52

		17:56:09

		0:00:17

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		polgármesteri hivatali elérhetőségek, ügyfélfogadás

		17:56:09

		17:56:38

		0:00:29

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		okmányirodai fogadóórák

		17:56:38

		17:56:55

		0:00:17

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		szociális iroda, gyámhivatal

		17:56:55

		17:57:10

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.07. péntek

		óvodai címek

		17:57:10

		17:57:26

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Tamási Áron Általános Iskola elérhetőségei

		17:57:26

		17:57:42

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		középiskola címei

		17:57:42

		17:57:57

		0:00:15

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Szántó V. István Művház címei

		17:57:57

		17:58:18

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		munkaügyi központ elérhetőségei

		17:58:18

		17:58:38

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Idősek Otthona, Családsegítő, Plébánia címei

		17:58:38

		17:58:59

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		hátrányos helyzetűek



		2012.09.07. péntek

		Szolgáltatók címei, bank, posta, rendőrség, tűzoltóság

		17:58:59

		17:59:20

		0:00:21

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Egészségügy telefonjai, orvosok, mentő, védőnők, állatorvos

		17:59:20

		17:59:40

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Nyugdíjaskör felhívása támogatásért

		17:59:40

		17:59:56

		0:00:16

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Hasznos tanácsok kánikula idejére

		17:59:56

		18:00:00

		0:00:04

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		PKTV Hírek

		 

		 

		 

		helyi hírek

		saját gyártás

		 



		2012.09.07. péntek

		Siroki várélet, turizmus, tájház felújítása

		18:00:00

		18:02:25

		0:02:25

		helyi kulturális

		 

		hagyományörző



		2012.09.07. péntek

		Gyulakutaiak állampolgársági esküje Pétervásárán

		18:02:25

		18:03:15

		0:00:50

		helyi közérdekű

		 

		nemzetiségi



		2012.09.07. péntek

		Jótékonysági bál Pétervásárán

		18:03:15

		18:04:00

		0:00:45

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Lovasnap a sporttelepen Pétervásárán

		18:04:00

		18:07:25

		0:03:25

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Ökumenikus istentisztelet és kóruséneklés a recski templomban

		18:07:25

		19:08:25

		1:01:00

		vallási

		saját gyártás

		vallási



		2012.09.07. péntek

		Képújság

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Tv díjszabása, csatornái

		19:08:15

		19:08:59

		0:00:44

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Népművészeti kiállítás a művházban

		19:08:59

		19:09:19

		0:00:20

		helyi kulturális

		 

		hagyományörző



		2012.09.07. péntek

		Ingyenes jogi tanácsadás a művházban

		19:09:19

		19:09:45

		0:00:26

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Nyelvtanfolyamok

		19:09:45

		19:10:05

		0:00:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Lovasnap a sporttelepen

		19:10:05

		19:10:25

		0:00:20

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		a heti műsor ismertetése

		19:10:25

		19:11:50

		0:01:25

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Hirdetési lehetőség

		19:11:50

		19:12:20

		0:00:30

		információs

		 

		 



		2012.09.07. péntek

		Hibabejelentési mód

		19:12:20

		19:12:28

		0:00:08

		információs

		 

		 



		2012.09.08.szombat

		Képújság

		17:45:15

		18:00:00

		0:14:45

		 

		 

		 



		2012.09.08.szombat

		PKTV Hírek

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2012.09.08.szombat

		Pétervásári iskola kifestése, bemondó beszél

		18:00:00

		18:02:05

		0:02:05

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.08.szombat

		Riport az iskolából, a Color vegyiárucég vezetője és egy szobafestő bemutatja a Polifarbe cég termékeit

		18:02:05

		18:06:03

		0:03:58

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.08.szombat

		Karateverseny Pétervásárán

		18:06:03

		18:06:40

		0:00:37

		helyi sport

		 

		 



		2012.09.08.szombat

		Bélapátfalvai félmilliós lopás

		18:06:40

		18:07:40

		0:01:00

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.08.szombat

		Nagyvisnyói orvosi rendelő ügye

		18:07:40

		18:09:00

		0:01:20

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.08.szombat

		Adózási problémák Hevesben

		18:09:00

		18:11:40

		0:02:40

		helyi közérdekű

		 

		 



		2012.09.08.szombat

		Különóra a Tamási Áron Általános Iskolából

		18:11:40

		19:55:45

		1:44:05

		gyerek, ifjúsági

		saját gyártás

		2012.06.30. adás ismétlése, témái ld. Munka2



		2012.09.08.szombat

		Képújság

		19:55:45

		20:14:50

		0:19:05

		 

		 

		 



		2012.09.09. vasárnap

		Képújság

		17:46:07

		18:00:00

		0:13:53

		 

		 

		 



		2012.09.09. vasárnap

		Mese és beszélgetés kisiskolásokkal

		18:00:00

		18:14:30

		0:14:30

		gyerek

		saját gyártás

		2012.04.27. adás ismétlése



		2012.09.09. vasárnap

		Péterkei napló

		18:14:30

		18:39:44

		0:25:14

		hírmagazin,helyi közérdekű, sport

		saját gyártás

		2012.07. havi adásának ismétlése



		2012.09.09. vasárnap

		Szent István király és az új kenyér ünnepe a pétervásárai templomban

		18:39:44

		19:13:25

		0:33:41

		vallási

		saját gyártás

		vallási



		2012.09.09. vasárnap

		Képújság

		19:13:25

		19:14:20

		0:00:55

		 

		 

		 







Budapest, 2013. január 30.

  



               A Médiatanács nevében





							     



     		        dr. Kollarik Tamás

			levezető elnök







						     

			dr. Auer János

         		             hitelesítő tag
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