
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. április 5-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-25. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács tag /1-25. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-25. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-25. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-25. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-25. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-25. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-25. pontoknál/ 
dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-25. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-25. pontoknál/ 
dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-25. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /12-25. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /7-25. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-25. 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. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett a 390/2016. (IV. 5.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat 
vette napirendre: 
 
 
MTVA-86/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által lefolytatott 
„műszeres televíziós nézettségmérési szolgáltatás biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményessé nyilvánítása és a szerződés megkötése 
MTVA-82/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárás 
lezárása 
MTVA-83/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított HeART Film Kft. kérelme 
MTVA-84/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. kérelme 
MTVA-85/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. kérelme 
191/2016. Fekete Júlia (Kisvárda 93,4 MHz – Vár FM Rádió Kisvárda) helyi közösségi rádiós 
médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló kérelme 
192/2016. A Nyugat Rádió Kft. (Nyugat Rádió, Szombathely 88,4 MHz) Szombathely 88,4 
helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó műsorszolgáltatási szerződés 
hatósági szerződéssé alakítására irányuló hatósági eljárás lezárása 
185/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
186/2016. Az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. január 14-én közzétett pályázati felhívásra 2016. február 15-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
187/2016. Az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 MHz – ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló kérelme 
188/2016. A MEDIA UNIVARSALIS Alapítvány (Első Pesti Egyetemi Rádió) Budapest 97,0 
MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságának az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti 
megújítására vonatkozó kérelme 
189/2016. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. január 2-án 
sugárzott Trendmánia című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdés 
vélelmezett megsértése] – előzmény: 111/2016. számú előterjesztés 
190/2016. P. I. bejelentése a Magyar Hírlap 2015. november 16-ai számában és a 
www.magyarhirlap.hu hírportálon „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont. Elvettétek tőlem kincseim 
javát. Elvettétek az Ezeregyéjszakát” címmel, valamint a www.mandiner.hu hírportálon 
„Bayer Zsolt: Tizennégy éves kortól fölfelé minden muszlim potenciális gyilkos” címmel 
szintén 2015. november 16-án megjelent írásokkal kapcsolatban [az Smtv. 17. § (1) és (2) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 
183/2016. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2015. II. 
félév) 
184/2016. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2015. július-december) 
T-19/2016. A Médiatanács közreműködése a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő 
elnevezésű rendezvényen (2016. május 18–22.) 
T-20/2016. A Médiatanács közreműködése a 12. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon 
(2016. augusztus 30. – szeptember 4.) 
T-21/2016. A Médiatanács közreműködése a 13. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztiválon (2016. szeptember 9–18.) 
T-22/2016. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2015. II. félévi 
társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási 
szerződésének módosítása 

http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mandiner.hu/
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T-23/2016. Az Önszabályozó Reklám Testület 2015. II. félévi társszabályozási 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási szerződésének 
módosítása 
T-24/2016. A Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2015. II. félévi 
társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási 
szerződésének módosítása 
T-25/2016. A Magyar Lapkiadók Egyesülete 2015. II. félévi társszabályozási tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási szerződésének módosítása 
T-26/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 
számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 
megállapító MN/38612-4/2015. számú hivatali határozattal szemben 
E-17/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. március hónapban 
E-18/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. március hónapban 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 

1. MTVA-86/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által 
lefolytatott „műszeres televíziós nézettségmérési szolgáltatás biztosítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása és a szerződés 
megkötése 

 
Az előterjesztő írásban az előterjesztés napolását kérte, melyet a Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott. 
 
 

2. MTVA-82/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 
pályázati eljárás lezárása 

 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 391/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárás lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1158/2015. (IX. 1.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett pályázati eljárást 
(NEUMANNJÁNOS2015) lezárja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza 
nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés közleményét. 
 
 

3. MTVA-83/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított HeART Film Kft. kérelme 

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

A Médiatanács 392/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított HeART 

Film 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 HeART Film Kft. 
„Für Lajos - politikus ember Kortárs politikus a népi mozgalom vonzásában” című, MA-
KOLLÁNYIÁGOSTON2014-67/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2016. október 31-ére, a beszámolási határidő 2016. december 15-ére, valamint a bemutatási 
határidő 2017. január 31-ére 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 
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követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 

4. MTVA-84/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. kérelme 

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

A Médiatanács 393/2016. (IV. 5.) számú döntése 

a MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. 
kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1653/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2014) kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. „Új életre kelt bábok - 
A. Tóth Sándor és művészete” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2014-13/2014. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési határidő 2016. május 31-ére, a beszámolási határidő 2016. június 30-
ára, valamint a bemutatási határidő 2016. november 30-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 és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 

5. MTVA-85/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. kérelme 

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

A Médiatanács 394/2016. (IV. 5.) számú döntése 

a HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film 
Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 63/2015. (I. 20.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2015) kedvezményezetté nyilvánított Éclipse Film Kft. „A Levelek” 
című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2015-5/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében 
a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2017. március 31-ére, a beszámolási határidő 2017. május 31-ére, valamint a bemutatási 
határidő 2017. december 31-ére 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 és a 
médiaszolgáltatót. 
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6. 191/2016. Fekete Júlia (Kisvárda 93,4 MHz – Vár FM Rádió Kisvárda) helyi 
közösségi rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszüntetésére 
irányuló kérelme 

 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 395/2016. (IV. 5.) számú döntése 
Fekete Júlia (Kisvárda 93,4 MHz – Vár FM Rádió Kisvárda) helyi közösségi rádiós 

médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló kérelme 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint a 
döntéshozatal napjával hozzájárul Fekete Júlia helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatónak a 
Kisvárda 93,4 MHz jogosultság tekintetében kötött hatósági szerződésének közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
 
 

7. 192/2016. A Nyugat Rádió Kft. (Nyugat Rádió, Szombathely 88,4 MHz) 
Szombathely 88,4 helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 
műsorszolgáltatási szerződés hatósági szerződéssé alakítására irányuló 
hatósági eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 396/2016. (IV. 5.) számú döntése  
a Nyugat Rádió Kft. (Nyugat Rádió Szombathely 88,4) Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó műsorszolgáltatási szerződés hatósági 
szerződéssé alakítására irányuló hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződéstervezet 
elfogadásával – a Médiaszolgáltató 2016. március 30-án és 31-én érkezett, műsortervi 
vállalásokra vonatkozó kérelmében foglaltakat is figyelembe véve – az Mttv. 2011. június 30-
án hatályos 207. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató műsorszolgáltatási szerződését 
kereskedelmi jellegű hatósági szerződéssé alakítja át. 
 
A Médiatanács a műsortervi vállalásokkal kapcsolatos döntésének indokairól az előterjesztés 
mellékletében szereplő levéltervezet elfogadásával tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 
 
 

8. 185/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 397/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése tárgyában 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Derecske 94,7 
MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges 
szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 

9. 186/2016. Az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. január 14-én közzétett pályázati felhívásra 2016. február 
15-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 398/2016. (IV. 5.) számú döntése 
az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 

január 14-én közzétett pályázati felhívásra 2016. február 15-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata (AURIS MÉDIA Kft.) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi az Abádszalók 89,2 MHz helyi közösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. január 14-én kiírt pályázati felhívásra 
pályázati ajánlatot benyújtó AURIS MÉDIA Kft. pályázót. 
 
 

10. 187/2016. Az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 MHz – ISIS Rádió) helyi kereskedelmi 
rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló 
kérelme 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd az előterjesztés napolását kérte, 
melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett 
elfogadott. 
 
 

11. 188/2016. A MEDIA UNIVARSALIS Alapítvány (Első Pesti Egyetemi Rádió) 
Budapest 97,0 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságának az Mttv. 
48. § (5) bekezdése szerinti megújítására vonatkozó kérelme 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 399/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a MEDIA UNIVERSALIS Alapítvány (Első Pesti Egyetemi Rádió) Budapest 97,0 MHz 

kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságának az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti 
megújítására vonatkozó kérelme tárgyában 

 
A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-
tervezetet elfogadva – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján 
a MEDIA UNIVERSALIS Alapítvány Budapest 97,0 MHz kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített 
együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2021. július 31-ig 
megújítja. 
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12. 189/2016. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. 
január 2-án sugárzott Trendmánia című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 
Smtv. 20. § (9) bekezdés vélelmezett megsértése] – előzmény: 111/2016. számú 
előterjesztés 

 
A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 400/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. január 2-án sugárzott 

Trendmánia című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdés 
megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2016. január 2-án sugárzott Trendmánia című műsorszám 
közzétételekor egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 
187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 220.000,- Ft, azaz kétszázhúszezer forint összegű 
bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 
 
 

13. 190/2016. P. I. bejelentése a Magyar Hírlap 2015. november 16-ai számában és a 
www.magyarhirlap.hu hírportálon „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont. Elvettétek 
tőlem kincseim javát. Elvettétek az Ezeregyéjszakát” címmel, valamint a 
www.mandiner.hu hírportálon „Bayer Zsolt: Tizennégy éves kortól fölfelé 
minden muszlim potenciális gyilkos” címmel szintén 2015. november 16-án 
megjelent írásokkal kapcsolatban [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 401/2016. (IV. 5.) számú döntése 
P. I. bejelentése a Magyar Hírlap 2015. november 16-ai számában és a 

www.magyarhirlap.hu hírportálon „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont. Elvettétek tőlem kincseim 
javát. Elvettétek az Ezeregyéjszakát” címmel, valamint a www.mandiner.hu hírportálon 
„Bayer Zsolt: Tizennégy éves kortól fölfelé minden muszlim potenciális gyilkos” címmel 

szintén 2015. november 16-án megjelent írásokkal kapcsolatban [az Smtv. 17. § (1) és (2) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a 
Magyar Hírlap Kiadói Kft.-vel szemben az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdésének vélelmezett 
megsértése tárgyában a Magyar Hírlap november 16-ai számában és a 
www.magyarhirlap.hu hírportálon 2015. november 16-án „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont; 
Elvettétek tőlem kincseim javát; Elvettétek az Ezeregyéjszakát” címmel megjelent 
médiatartalom miatt. 
 
 

14. 183/2016. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 
(2015. II. félév) 

 
A Hivatal részéről Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 

http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mandiner.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mandiner.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
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A Médiatanács 402/2016. (IV. 5.) számú döntése 

Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2015. II. félév) 
 
A Médiatanács elfogadja a Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók 
műsoraiban (2015. II. félév) című tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács 
honlapján. 
 
 

15. 184/2016. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2015. július-december) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 403/2016. (IV. 5.) számú döntése 
A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2015. július-december) 

 
A Médiatanács elfogadja A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2015. július-december) 
című anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 
 
 

16. T-19/2016. A Médiatanács közreműködése a Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivál Gödöllő elnevezésű rendezvényen (2016. május 18–22.) 

 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 404/2016. (IV. 5.) számú döntése 

a Médiatanács közreműködése a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő elnevezésű 
rendezvényen (2016. május 18-22.) 

 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a Nemzetközi 

Természetfilm Fesztivál Gödöllő elnevezésű rendezvényen. Az együttműködés 
keretében képviselteti magát a díjátadó ünnepségen és felkérés esetén szakmai 
kerekasztal-beszélgetésen. 

 
2. A Médiatanács együttműködés keretében 1 000 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel „A 

legkiemelkedőbb 35 év alatti magyar alkotó” számára. A támogatás 
felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 

 
 

17. T-20/2016. A Médiatanács közreműködése a 12. BuSho Nemzetközi Rövidfilm 
Fesztiválon (2016. augusztus 30. – szeptember 4.) 

 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 405/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a 12. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon (2016. 

augusztus 30-szeptember 4.) 
 

1. A Médiatanács együttműködés keretében képviselteti magát a 12. BuSho Nemzetközi 
Rövidfilm Fesztivál díjátadóján, valamint felkérés esetén szakmai kerekasztal-
beszélgetésen. 

2. A Médiatanács együttműködés keretében különdíjat ajánl fel a legjobb magyar fikciós 
kisjátékfilm, valamint a legjobb magyar animációs film javára, a különdíjak összege 500-
500 000 Ft, azaz a támogatás mértéke összesen 1 000 000 Ft Az összeg 
felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 
 

18. T-21/2016. A Médiatanács közreműködése a 13. Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztiválon (2016. szeptember 9–18.) 

 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 406/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a 13. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon 

(2016. szeptember 9-18.) 
 

1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a 13. Jameson CineFest 
Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A Médiatanács együttműködés keretében 
képviselteti magát a fesztivál díjátadóján, valamint felkérés esetén szakmai kerekasztal-
beszélgetésen. 

 
2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel a rövidfilm, dokumentumfilm és 

animációs film kategóriában győztes alkotásoknak, a díj összege kategóriánként 
1 000 000 Ft, összesen 3 000 000 Ft. Az összeg felhasználásának, elszámolásának 
részleteit együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 
 

19. T-22/2016. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2015. II. félévi 
társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és 
közigazgatási szerződésének módosítása 

 
Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 407/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2015. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 

A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2015. II. féléves 
társszabályozási tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben értesíti a 
szakmai szervezetet. 
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A Médiatanács 408/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével megkötött közigazgatási szerződés 

módosításáról 
 

1. A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével kötött 
közigazgatási szerződés 2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az 
előterjesztéshez csatolt tervezet szerint. 

 
2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 
 
 

20. T-23/2016. Az Önszabályozó Reklám Testület 2015. II. félévi társszabályozási 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási 
szerződésének módosítása 

 
Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 409/2016. (IV. 5.) számú döntése 
az Önszabályozó Reklám Testület 2015. II. félévi társszabályozási tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 
 

A Médiatanács elfogadja az Önszabályozó Reklám Testület 2015. II. féléves 
társszabályozási tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben értesíti a 
szakmai szervezetet. 
 

A Médiatanács 410/2016. (IV. 5.) számú döntése 
az Önszabályozó Reklám Testülettel megkötött közigazgatási szerződés módosításáról 

 
1. A Médiatanács elfogadja az Önszabályozó Reklám Testülettel kötött közigazgatási 

szerződés 2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az előterjesztéshez csatolt 
tervezet szerint. 

 
2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 
 
 

21. T-24/2016. A Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2015. II. 
félévi társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és 
közigazgatási szerződésének módosítása 

 
Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 411/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2015. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 

A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2015. 
II. féléves társszabályozási tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben 
értesíti a szakmai szervezetet. 
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A Médiatanács 412/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével megkötött közigazgatási 

szerződés módosításáról 
 

1. A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével 
kötött közigazgatási szerződés 2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az 
előterjesztéshez csatolt tervezet szerint. 

 
2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 
 
 

22. T-25/2016. A Magyar Lapkiadók Egyesülete 2015. II. félévi társszabályozási 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási 
szerződésének módosítása 

 
Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 413/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2015. II. félévi társszabályozási tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 
 

A Médiatanács elfogadja a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2015. II. féléves társszabályozási 
tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai szervezetet. 
 

A Médiatanács 414/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a Magyar Lapkiadók Egyesülete megkötött közigazgatási szerződés módosításáról 

 
1. A Médiatanács elfogadja a Magyar Lapkiadók Egyesületével kötött közigazgatási 

szerződés 2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az előterjesztéshez csatolt 
tervezet szerint. 

 
2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 
 
 

23. T-26/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 
hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 
rendelkezések megsértését megállapító MN/38612-4/2015. számú hivatali 
határozattal szemben 

 
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 415/2016. (IV. 5.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 
MN/38612-4/2015. számú hivatali határozattal szemben 

 
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. február 3. napján kelt, MN/38612-4/2015. számú 
határozata ellen a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési 
kérelmet elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
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24. E-17/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. március hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 

25. E-18/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 
kapcsolatos hatósági eljárások 2016. március hónapban 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13:50 órakor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. április 11. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 
Czeiner Boglárka s. k. 
 
 
Hitelesítette:       Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 Dr. Koltay András s. k.     Dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja     a Médiatanács elnöke 
 


