
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. március 29-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-17. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács tag /1-17. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-17. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-17. pontoknál/ 

 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-17. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-17. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-17. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-17. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /10-17. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-17. pontoknál/ 

dr. Veres Viktória, a jegyzőkönyv vezetője /1-17. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-5. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 05 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika indítványozta a T-18/2016. számú előterjesztés 16. 
napirendi pontként való napirendre vételét. Ezt követően az említett módosítással a 
napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét együtt tette 
fel szavazásra. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazata mellett a 371/2016. (III. 29.) 
számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 
 
MTVA-78/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 
2016/12. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-66/2016. Pályázati felhívás kibocsátása dramatizált hangjátékok vagy 
hangjátéksorozatok gyártásának támogatására (CSERÉSMIKLÓS2016) 
MTVA-79/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TISZApART Média Kft. kérelme 
MTVA-80/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Dunatáj 
Alapítvány kérelme 
MTVA-81/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Archimedia Kft. kérelme 
174/2016. A Médiatanács által az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati felhívásra 2015. július 13-án 
benyújtott pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
175/2016. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. bejelentése a Pécs 35. csatornán (Pécs TV) 
fennálló médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
176/2016. A Donka-F Kft. (Csongrád Televízió, Csongrád 49. DVB-T csatorna) kérelme a 
médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 
177/2016. A Gong Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján benyújtott kérelme 
178/2016. Az IRÁNY Média 2012 Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett Irány Televízió 
Miskolc állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2015. október 2. és október 8. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (2) bekezdésében és az 
Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 87/2016. számú 
előterjesztés 
179/2016. Az M-RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. november 9-
én 19 óra 31 perctől sugárzott Éjjel-nappal Budapest című műsorszám korhatár-besorolása 
[az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjai érvényesülésének 
vizsgálata] – előzmény: 5/2016. számú előterjesztés 
180/2016. A Civil Rádiózásért Alapítvány által üzemeltetett Civil Rádió (Budapest 98,0 MHz) 
állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. január 4-10. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 
66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
181/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című filmalkotás 
754. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
170/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2015. évi 
tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló tervezete 
170/2/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2015. évi 
tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló tervezete II. 
182/2016. A Médiatanács hatáskörébe tartozó, hatályos ügyrendje 3.4. és 3.5. pontja szerint 
meghatározott ügyek illetve ügytípusok előkészítéséért felelős koordinátor tag kijelölési 
gyakorlatának felülvizsgálata 
T-18/2016. A Médiatanács közreműködése a 16. Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Filmszemlén 
(2016. október 5-9.) 
E-16/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Kúria által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-78/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati 

eljárás 2016/12. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 372/2016. (III. 29.) számú döntése 
Az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 2016/12. hetében beérkezett pályázat 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 142/2015. (II. 17.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni forgatási 
munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás (ESCHERKÁROLY2015) 
2016/12. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 
elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot nem részesíti támogatásban: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2015-…/2016. 
a pályázó neve 

a megörökítendő  
esemény megnevezése 

32 FilmDrops Kft. I run Iran 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 142/2015. (II. 17.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni forgatási 
munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás (ESCHERKÁROLY2015) 
2016/12. heti fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, és a pályázati eljárás 
2016/12. heti fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül értesítse az érintett pályázót, 

 3 munkanapon belül – az előírásoknak megfelelően – az Alap honlapján hozza 
nyilvánosságra a pályázati eljárás 2016/12. heti eredményéről és az eljárásban 
fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. március 24-ei ajánlása 
 
 
2. MTVA-66/2016. Pályázati felhívás kibocsátása dramatizált hangjátékok vagy 

hangjátéksorozatok gyártásának támogatására (CSERÉSMIKLÓS2016) 
 
Dr. Kocsis Noémi előterjesztő az előterjesztés ismertetését követően az arról való döntés 
elnapolására tett javaslatot, melyet a Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett 
támogatott.  
 
 
3. MTVA-79/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TISZApART Média Kft. kérelme 
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Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 373/2016. (III. 29.) számú döntése 
A KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

TISZApART Média Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) kedvezményezetté nyilvánított TISZApART Média 
Kft. „Az égbe temetett tábornok” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2014-49/2014. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2016. szeptember 30-ára, a beszámolási 
határidő 2016. november 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2017. március 30-ára 
történő módosításához, azonban felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 
adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
4. MTVA-80/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem és a Dunatáj Alapítvány kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 374/2016. (III. 29.) számú döntése 
Az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem és a Dunatáj Alapítvány kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2014) kedvezményezetté nyilvánított Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem „120 éves a Kolozsvári Protestáns Teológia” című, MA-
EMBERJUDIT2014-77/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul 
a befejezési határidő 2016. szeptember 30-ára, a beszámolási határidő 2016. november 15-
ére, valamint a bemutatási határidő 2017. február 28-ára történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
 
 
5. MTVA-81/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Archimedia Kft. kérelme 
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Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 375/2016. (III. 29.) számú döntése 
Az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Archimedia Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2014) kedvezményezetté nyilvánított Archimedia Kft. „Történetek 
a Magyar Állami Népi Együttesről” című, MA-EMBERJUDIT2014-56/2014. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és  

– hozzájárul, hogy a filmalkotást 2 részben, egyenként 50 perces hosszúságban 
készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan 
feltételek mellett – a jelen döntés szerint módosított epizódszámú változatot 
szerkessze adásba, valamint  

– hozzájárul a befejezési határidő 2016. április 30-ára, a beszámolási határidő 2016. 
június 15-ére, a bemutatási határidő 2016. október 30-ára történő módosításához,  

azonban felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő 
feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
6. 174/2016. A Médiatanács által az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati 
felhívásra 2015. július 13-án benyújtott pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 376/2016. (III. 29.) számú döntése 
A Médiatanács által az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati felhívásra 2015. július 13-án benyújtott 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata tárgyában 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi az Orosháza 88,6 MHz helyi közösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. június 11-én kiírt pályázati felhívásra 
pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Múzsa Kft. pályázót. 
 
 
7. 175/2016. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. bejelentése a Pécs 35. csatornán 

(Pécs TV) fennálló médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 377/2016. (III. 29.) számú döntése 
A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. bejelentése a Pécs 35. csatornán (Pécs TV) fennálló 

médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
 
A Médiatanács a Pécs TV Kommunikációs Kft. beolvadással történő megszűnését, és a Pécsi 
Kommunikációs Központ Kft. (korábbi elnevezése: Pécsi Kreatív Központ Kft.) jogutódlását az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint átvezeti a Pécs 35. csatorna tekintetében fennálló 
hatósági szerződésben. 
 
 
8. 176/2016. A Donka-F Kft. (Csongrád Televízió, Csongrád 49. DVB-T csatorna) 

kérelme a médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 378/2016. (III. 29.) számú döntése 
A Donka-F Kft. (Csongrád Televízió, Csongrád 49. DVB-T csatorna) kérelme a 

médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 
 
A Médiatanács a Donka-F Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltaktól eltérően - az 
előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul a médiaszolgáltató 
Csongrád 49. DBV-T csatorna médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló 
hatósági szerződésének módosításához a műsortervi vállalások tekintetében. 
 
A Médiatanács döntésének indokairól az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 
 
 
9. 177/2016. A Gong Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján benyújtott kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 379/2016. (III. 29.) számú döntése 
A Gong Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján benyújtott kérelme 

 
A Médiatanács a Gong Rádió Kft kérelmét, melyben 2016. március 7. napjától a Kecskemét 
96,5 MHz + Nagykőrös 93,6 MHz + Gyömrő 97,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága 
vételkörzetének a Kecel 99,6 MHz + Solt 94,1 MHz + Baja 88,7 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultságával történő vételkörzet-bővítését kérelmezte, - az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerinti válaszlevél elfogadásával - nem hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy a 
kérelem nem felel meg az Mttv. 64. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek. 
 
 
10. 178/2016. Az IRÁNY Média 2012 Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett Irány 

Televízió Miskolc állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2015. október 
2. és október 8. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (2) 
bekezdésében és az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
– előzmény: 87/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 380/2016. (III. 29.) számú döntése 
Az IRÁNY Média 2012 Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett Irány Televízió Miskolc 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2015. október 2. és október 8. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (2) 
bekezdésében és az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy az IRÁNY Média 2012 Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) Irány Televízió Miskolc állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatása 2015. október 7-én sugárzott műsoraiban két alkalommal megsértette az 
Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 186. § 
(1) bekezdése alapján felhívja, hogy haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.  
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg az Mttv. 31. § (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezést.  
 
 
11. 179/2016. Az M-RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. 

november 9-én 19 óra 31 perctől sugárzott Éjjel-nappal Budapest című műsorszám 
korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) 
pontjai érvényesülésének vizsgálata] – előzmény: 5/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 381/2016. (III. 29.) számú döntése 
Az M-RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. november 9-én 19 óra 
31 perctől sugárzott Éjjel-nappal Budapest című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 
9. § (5) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjai érvényesülésének vizsgálata] 

 
A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) és f) pontjainak megsértése tárgyában 2016. január 12-én indított hatósági 
eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti. 
 
 
12. 180/2016. A Civil Rádiózásért Alapítvány által üzemeltetett Civil Rádió (Budapest 

98,0 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. január 4-10. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt 
rendelkezések megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 382/2016. (III. 29.) számú döntése 
a Civil Rádiózásért Alapítvány által üzemeltetett Civil Rádió (Budapest 98,0 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. január 4-10. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 

bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Civil Rádiózásért Alapítvány (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Civil Rádió állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. január 4-10. közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt 
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rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
80.000 Ft bírsággal sújtja, továbbá az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján megtiltja a jogsértő 
magatartás tanúsítását.  
 
 
13. 181/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című 

filmalkotás 754. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) 
bekezdés] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 383/2016. (III. 29.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel-nappal Budapest” című filmalkotás 754. 

epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 
kérelmére megállapítja, hogy az „Éjjel-nappal Budapest” című filmalkotás 754. epizódja az 
Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem 
ajánlott) sorolandóak. 
 
 
14. 170/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2015. évi 

tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló tervezete  
170/2/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2015. évi 
tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló tervezete II. 

 
Sarlós Péterné ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 384/2016. (III. 29.) számú döntése 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2015. évi tevékenységéről szóló 

országgyűlési beszámoló tervezete II. 
 
1. A Médiatanács a 2015. évi tevékenységéről készült, az előterjesztéshez mellékelt 

beszámolót elfogadja. 
 
2. A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy a beszámoló Országgyűlés elé történő 

beterjesztése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 
15. 182/2016. A Médiatanács hatáskörébe tartozó, hatályos ügyrendje 3.4. és 3.5. 

pontja szerint meghatározott ügyek illetve ügytípusok előkészítéséért felelős 
koordinátor tag kijelölési gyakorlatának felülvizsgálata 

 
Sarlós Péterné ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 385/2016. (III. 29.) számú döntése 
a korábbi koordinátor tanácstag kijelölésére vonatkozó döntések hatályon kívül helyezése 

 
A Médiatanács a 132/2012. (I. 25.), a 179/2013. (I. 30.), a 1376/2013. (IX. 4.), a 483/2014. 
(V. 29.), a 278/2011. (III. 2.), az 1477/2011. (X. 26.), az 1144/2011. (IX. 1.), az 1822/2012. 
(X. 17.) és a 785/2014. (IX. 2.) számú döntéseit hatályon kívül helyezi. 
 

A Médiatanács 386/2016. (III. 29.) számú döntése 
koordinátor tanácstag kijelölése a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény 76. §-a, valamint 172-174. §-a szerinti jogvitás eljárások 
vonatkozásában 

 
A Médiatanács a hatályos ügyrendjének 3.4. és 3.5. pontjai alapján hatáskörébe tartozó – 
Mttv. 76. §, valamint az Mttv. 172-174. § – szerinti jogvitás eljárások vonatkozásában az 
eljárási döntések kiadmányozásáért, a jogvitás felek közötti tárgyalások megtartásáért, 
valamint a jogvitás eljárásokban hozott döntések teljesítésével összefüggő általános 
felügyeleti eljárásokban az eljárási döntések kiadmányozásáért általánosan felelős 
koordinátor tagként dr. Karas Monikát, akadályoztatása esetén dr. Vass Ágnest jelöli ki. 
 

A Médiatanács 387/2016. (III. 29.) számú döntése 
koordinátor tanácstag kijelölése a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény 182. §-a be), f), l) pontok szerinti eljárások vonatkozásában 
 

A Médiatanács hatályos ügyrendjének 3.4. és 3.5. pontjai alapján hatáskörébe tartozó, az 
Mttv. 182. § be): a műsorkvótákra vonatkozó követelményekkel kapcsolatos hatósági 
ügyekben a döntés előkészítését szolgáló és a döntéshez szükséges intézkedések 
meghozatalára és kiadmányozására általános jelleggel; az Mttv. 182. § f): a műsorkvótákra 
irányuló követelmények alóli mentesítéssel kapcsolatos hatósági ügyekben a döntés 
előkészítését szolgáló és a döntéshez szükséges intézkedések meghozatala és 
kiadmányozása esetén általános jelleggel, Mttv. 182. § l): a médiaszolgáltatás közösségi 
médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő, kérelemre induló egyedi hatósági ügyekben 
általánosan felelős koordinátor tagként dr. Vass Ágnest, akadályoztatása esetén dr. Auer 
Jánost jelöli ki. 
 

A Médiatanács 388/2016. (III. 29.) számú döntése 
koordinátor tanácstag kijelölése a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény 182. §-a i), j), k) és s) pontok szerinti eljárások vonatkozásában 

 
A Médiatanács hatályos ügyrendjének 3.4. és 3.5. pontjai alapján hatáskörébe tartozó, az 
Mttv. 182. § i): az analóg, lineáris médiaszolgáltatási jogosultságok megújításával 
kapcsolatos hatósági ügyekben, Mttv. 182. § j): a médiaszolgáltatási hatósági szerződéssel 
kapcsolatos, kérelemre induló hatósági ügyekben általános jelleggel; az Mttv. 182. § k): a 
médiaszolgáltatók hálózatba kapcsolódásával, vételkörzet-bővítésével kapcsolatos 
kérelemre induló egyedi hatósági ügyekben általános jelleggel, az Mttv. 182. § s): ideiglenes 
médiaszolgáltatási hatósági szerződésekkel összefüggő feladatokban általánosan felelős 
koordinátor tagként dr. Karas Monikát, akadályoztatása esetén Dr. Koltay Andrást jelöli ki. 
 
 
16. T-18/2016. A Médiatanács közreműködése a 16. Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar 

Filmszemlén (2016. október 5-9.) 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 389/2016. (III. 29.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a 16. Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Filmszemlén 

(2016. október 5-9.) 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a 16. Filmtettfeszt – Erdélyi 
Magyar Filmszemlén. Az együttműködés keretében képviselteti magát a kerekasztal-
beszélgetéseken és a díjátadó ünnepségen.  
  
A Médiatanács együttműködés keretében 1 000 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a Sárga Csikó 
díj nyertese javára, valamint további 1 000 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a legjobb erdélyi 
rövidfilm rendezője javára. A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit 
együttműködési megállapodás tartalmazza. 
 
 
17. E-16/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Kúria által, a 

Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 35 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. március 31. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

dr. Veres Viktória s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 dr. Kollarik Tamás s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 
 


