
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. április 12-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-27. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-27. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-27. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-27. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-27. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-27. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-27. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-27. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /24-27. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-27. pontoknál/ 
dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-27. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-27. pontoknál/ 

dr. Kállay Eszter médiatanács titkárság jogi munkatárs /1-27. pontoknál/ 
 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-9. pontoknál/ 

Koltay Gábor bírálóbizottsági tag /1. pontnál/ 
Medveczky Balázs bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 06 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika 9. napirendi pontként javasolta tárgyalásra a T-27-es 
előterjesztést. Ezzel a módosítással Dr. Karas Monika a rendes és a sürgősségi napirendi 
javaslaton szereplő előterjesztések és tájékozatók napirendre vételét együtt tette fel 
szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett 
a 416/2016. (IV. 12.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-90/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 
2016/14. heti bírálóbizottsági ajánlása  
MTVA-93/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2015 pályázati 
eljárás bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-94/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2015 pályázati 
eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-87/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. kérelme 
MTVA-88/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyarországi Evangélikus Egyház Luther 
Kiadójának kérelme 
MTVA-89/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Fauna-Film Egyesület kérelme 
MTVA-91/2016. A Médiatanács által meghirdetett filmes pályázati eljárásokban beérkező 
pályázatok mellékleteinek kezelése az EPR rendszerben 
MTVA-92/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2016. március 1. – március 31.) 
T-27/2016. A televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárás (FEHÉRGYÖRGY2016) bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 
206/2016. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló 
pályázati felhívás véglegesítése  
187/2016. Az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 MHz – ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló kérelme 
187/2/2016. Kiegészítés a 187/2016. számú előterjesztéshez: Az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 
MHz – ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének 
megszüntetésére irányuló kérelme 
196/2016. A Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2015. október 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 
197/2016. A Pannon-Sopron Kft. (Sopron 94,1 MHz, Nap Rádió) helyi rádiós 
médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének módosítása iránt 
198/2016. A Rádió Q Kft. beadványa a Budapest 99,5 MHz (Rádió Q) körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatban 
204/2016. A Vác 94,1 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2015. szeptember 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása 
207/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Las Vegas: fény és árnyék” 
című műsorszám 1-2. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
205/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. március 10-én 6 órai 
kezdettel sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 
48/2016. Az M-RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. szeptember 
22-én 20:09:09-től sugárzott Éjjel-nappal Budapest című műsorszám korhatár-besorolása [az 
Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] – 
előzmény: 543/2015. számú előterjesztés 
48/2/2016. Kiegészítés a 48/2016. számú előterjesztéshez: Az M-RTL Televízió Zrt. által 
üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. szeptember 22-én 20:09:09-től sugárzott Éjjel-nappal 
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Budapest című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § 
(1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] – előzmény: 543/2015. számú előterjesztés 
48/3/2016. Kiegészítés a 48/2016. számú, „Az M-RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL 
Klub csatornán 2015. szeptember 22-én 20 óra 9 perctől sugárzott Éjjel-nappal Budapest 
című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] Előzmény: 543/2015.” című előterjesztéshez 
193/2016. Szabó Ferenc által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű 
kisközösségi vételkörzetű (Siófok 88,7 MHz) médiaszolgáltatás 2016. január 17-23. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] 
194/2016. A Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió (Gyöngyös 92,4 
MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. január 25–31. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában, továbbá 32. § (2) bekezdésének 
b) pontjában, valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett 
megsértése] 
195/2016. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 
kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2016. február 29-én 18 órai kezdettel sugárzott „Tények” című 
műsorszám „Sokkolta őket a százezres számla” című összeállításával kapcsolatban 
199/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2015. december 30-án 
sugárzott Morning Show című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 103/2016. 
számú előterjesztés 
200/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2016. január 4-én sugárzott 
Morning Show című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 
10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 103/2016. számú előterjesztés 
201/2016. A Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap jelentkező Helló Sláger! 
című műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei és 18-ai adásainak korhatár-besorolása [az Mttv. 
9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának vélelmezett megsértése] 
202/2016. A Mag Televízió Kft. által üzemeltetett MAG Televízió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Dabas, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, 
Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel) vezetékes közösségi médiaszolgáltatás 2016. 
február 8-14. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése] 
203/2016. A Sárrét Média Bt. által üzemeltetett Sárrét FM (Püspökladány 91.8 MHz) állandó 
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 4-6. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
vélelmezett megsértése] 
E-19/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék 
által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 

1. MTVA-90/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati 
eljárás 2016/14. heti bírálóbizottsági ajánlása  

 
Koltay Gábor ismertette az előterjesztést. Hozzászólt dr. Kollarik Tamás, dr. Kocsis Noémi 
és Vajda Boglárka. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 417/2016. (IV. 12.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 2016/14. 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) 
2016/14. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 
elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot támogatja, és a pályázat 
benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2015-…/2016. 
a pályázó neve 

a megörökítendő  
esemény megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

33 
Filmfabriq Produkciós  

Kft. 

A Kurtág-család három  
generációjának  

találkozása Budapesten 
1.200.000 

a megítélt támogatás összesen: 1.200.000 Ft 

 
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) 
2016/14. hetében Koltay Gábor részére bruttó 25.000 Ft díjazást állapít meg. 
 
3. 
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) 
2016/14. heti fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, és a pályázati eljárás 
2016/14. 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 2016/14. heti eredményéről és az eljárásban 
fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 intézkedjen a helyettesítő elnök részére a megbízási díj kifizetéséről, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. április 8-ai ajánlása 
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2. MTVA-93/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2015 
pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlása 

 
Medveczky Balázs ismertette az előterjesztést. Hozzászólt dr. Kollarik Tamás. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 418/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a NEMESKÜRTYISTVÁN2015 pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1527/2015. (XI. 24.) számú 
döntésével az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. századi történelmi 
eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(NEMESKÜRTYISTVÁN2015) – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás 
alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi 
pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám: MA- 
NEMESKÜRTY 
ISTVÁN2015- 

…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

3 Siriat Zrt. Apánk nyomában önálló Novák Tamás 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 750 000 

8 TV COM Kft. 
Békéssámson  

hősei 
önálló Kálomista László 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

15 000 000 

9 CEMG Kft. Négy nap önálló Babos Tamás 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
24 995 000 

10 
FILM-ART  

STUDIO Kft. 
A néma tüntetés önálló Pajer Róbert 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

24 000 000 

4 db a megítélt támogatás összesen: 73.745.000 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1527/2015. (XI. 24.) számú 
döntésével az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. századi történelmi 
eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(NEMESKÜRTYISTVÁN2015) – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás 
alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat forráshiány 
miatt nem részesíti támogatásban: 
 
iktatószám: MA- 
NEMESKÜRTY  
ISTVÁN2015- 

…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

1 
Crossborder Film  

Kft. 
Laktanyák árnyékában önálló M. Nagy Richárd 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

2 Bologna Bt. Szabó Magda 100 önálló Papp Gábor Zsigmond 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

4 
Phoenix MIT  

Egyesület 
Styx önálló Füredi Zoltán 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

5 
Dunatáj  

Alapítvány 

A föld nyeli el -  
Aknaszlatina, a  

kárpátaljai Atlantisz 
önálló Zsigmond Dezső 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

6 Ikonofil Bt. Mégis önálló Domokos János 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

7 Filmszem Stúdió 
Az angol beteg és a  
magyar macskakő 

önálló Rozgonyi Ádám 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
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3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1527/2015. (XI. 24.) számú 
döntésével az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. századi történelmi 
eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(NEMESKÜRTYISTVÁN2015) a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, és a pályázati eljárást 
lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse a pályázókat, 

 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 
eredményéről szóló közleményt, 

 a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF VIII. 
fejezete 20.2. a.) pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának 
visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen, 

 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

 bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. április 11-én kelt ajánlása 
 
 
3. MTVA-94/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2015 

pályázati eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének 
elfogadása 

 
Az alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 419/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a NEMESKÜRTYISTVÁN2015 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződések és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a 
NEMESKÜRTYISTVÁN2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal 
kötendő támogatási szerződések és ezek mellékleteinek formaszövegét a jelen döntés 
mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződéseket és ezek mellékleteit 5 munkanapon belül az 
Alap honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés magyarországi kedvezményezett esetében 
2. melléklet: támogatási szerződés pénzügyi lebonyolító alkalmazása esetében 
3. melléklet: támogatási szerződés önálló határon túli kedvezményezett esetében 
4. melléklet: beszámolólap  
5. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

2.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén 
2.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén 

6. melléklet: költségösszesítő (A) 
7. melléklet: költségösszesítő (B) (háttérdokumentáció bekérése esetén) 
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4. MTVA-87/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. kérelme 

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

A Médiatanács 420/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

KECSKEMÉTFILM Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1202/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2015) kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. 
„ÁRPÁDOK EMLÉKEZETE sorozat - A keresztesek (Rőtszakállú) Magyarországon” című, 
MA-MACSKÁSSYGYULA2015-4/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2016. augusztus 31-ére, a beszámolási határidő 2016. október 15-ére, valamint a bemutatási 
határidő 2017. március 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. 
 
 
5. MTVA-88/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyarországi Evangélikus 
Egyház Luther Kiadójának kérelme 

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

A Médiatanács 421/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadójának kérelméről  
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1202/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2015) kedvezményezetté nyilvánított Magyarországi Evangélikus 
Egyház Luther Kiadója „Luther Márton élete - MINDEN ELADÓ 5. epizód” című, MA-
MACSKÁSSYGYULA2015-10/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2016. augusztus 31-ére, a beszámolási határidő 2016. október 15-ére, valamint a bemutatási 
határidő 2017. március 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. MTVA-89/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Fauna-Film Egyesület kérelme 

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

A Médiatanács 422/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Fauna-Film 

Egyesület 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 Fauna-Film 
Egyesület „Négy évszak a magyar pusztán” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2014-71/2014. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2016. június 30-ára, a beszámolási határidő 
2016. augusztus 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2016. szeptember 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. 
 
 
7. MTVA-91/2016. A Médiatanács által meghirdetett filmes pályázati eljárásokban 

beérkező pályázatok mellékleteinek kezelése az EPR rendszerben 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 423/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Médiatanács által meghirdetett filmes pályázati eljárásokban beérkező pályázatok 

mellékleteinek kezeléséről az EPR rendszerben 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a 
– 47/2016. (I. 19.) számú döntésével ismeretterjesztő filmek (KOLLÁNYIÁGOSTON2016), 
– 48/2016. (I. 19.) számú döntésével dokumentumfilmek (EMBERJUDIT2016), 
– 49/2016. (I. 19.) számú döntésével animációs filmek (MACSKÁSSYGYULA2016), 

valamint 
– 50/2016. (I. 19.) számú döntésével kisjátékfilmek és kísérleti filmek 

(HUSZÁRIKZOLTÁN2016) 
gyártásának támogatására meghirdetett pályázati felhívások 2.3.2. pontjainak módosítását. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 3 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza 
nyilvánosságra a pályázati felhívások csatolmánykezelésének módosításáról szóló 
közleményt. 
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8. MTVA-92/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 
támogatás ellenőrzési eljárásokról (2016. március 1. – március 31.) 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
 
9. T-27/2016. A televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 

meghirdetett pályázati eljárás (FEHÉRGYÖRGY2016) bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 424/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziófilmek és televíziófilm-
sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(FEHÉRGYÖRGY2016) beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi 
személyeket választja meg, illetve nevezi ki: 
 

FEHÉRGYÖRGY2016 

Gajdics Ottó 

Medveczky Balázs 

Zaras Andrea 

 
A Médiatanács a FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki 
tisztségére Gajdics Ottót választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2016. május 1-jétől 
2016. július 15-éig tart. 
 
2. 
A Médiatanács az elnök megbízási díját feladatvégzés esetén bruttó 400.000 Ft-ban, a 
választott tag megbízási díját feladatvégzés esetén bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg. A 
kinevezett tag – Medveczky Balázs – feladatát díjazás nélkül látja el. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a választott tag megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 
15 munkanapon belül kerül kifizetésre. 
 
A televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (FEHÉRGYÖRGY2016) valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és elkészült 
filmalkotás megtekintéséért a bizottsági elnök részére bruttó 400.000 Ft, a választott tag 
részére bruttó 350.000 Ft díjazás jár. A kifizetés feltétele a bírálóbizottságok működésének 
szabályairól szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, az elnök által benyújtott általános 
értékelés Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a Médiatanács az általános értékelés 
elfogadásával egyidejűleg dönt. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak 

szerint kösse meg, 
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 
 
 
10. 206/2016. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 

irányuló pályázati felhívás véglegesítése  
 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 425/2016. (IV. 12.) számú döntése 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati 

felhívás véglegesítése tárgyában (Csőszi Viktor) 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja Csőszi Viktort (Rádió Smile – 
Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek 
hasznosítására kiírt pályázati felhívás tervezethez érkezett észrevételekkel kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 426/2016. (IV. 12.) számú döntése 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati 

felhívás véglegesítése tárgyában (Helyi Rádiók Országos Egyesülete) 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja a Helyi Rádiók Országos 
Egyesületét a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek hasznosítására kiírt 
pályázati felhívás tervezethez érkezett észrevételekkel kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 427/2016. (IV. 12.) számú döntése 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati 

felhívás véglegesítése tárgyában (AndrySoft Bt.) 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja az AndrySoft Bt-t (Alfa Rádió 
– Balkány 88,0 MHz) a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek hasznosítására 
kiírt pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevételekkel kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 428/2016. (IV. 12.) számú döntése 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati 

felhívás véglegesítése tárgyában 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja az alábbi telephelyek tekintetében 
a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati 
felhívásának szövegét, és azt honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 

A médiaszolgáltatási  
lehetőség telephelye 

Jelleg 
Várható sztereó  

vételkörzet 

Balkány 
kisközösségi,  

közösségi 
max. 1 km sugarú kör  

Karcag 
kisközösségi,  

közösségi 
max. 1 km sugarú kör  
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Tiszavasvári 
kisközösségi,  

közösségi 
max. 1 km sugarú kör  

Kiskunfélegyháza 
kisközösségi,  

közösségi 
max. 1 km sugarú kör  

 
 
11. 187/2016. Az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 MHz – ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós 

médiaszolgáltató hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló kérelme 
187/2/2016. Kiegészítés a 187/2016. számú előterjesztéshez: Az IS Rádió Kft. 
(Sárvár 96,5 MHz – ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató 
hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló kérelme 
 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztéseket. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta a 187/2/2016. számú 
előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 429/2016. (IV. 12.) számú döntése 
az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 MHz – ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató 

hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló kérelme 
 

A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – az IS Rádió Kft. médiaszolgáltató 
2016. március 22-én érkezett, médiaszolgáltatási jogosultsága megszüntetésére vonatkozó 
kérelme alapján indult hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 
 
12. 196/2016. A Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. október 21-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás folytatása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 430/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. 

október 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 
 
A Médiatanács a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 38.Kpk.45.057/2016/3. 
számú döntésére tekintettel az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával a 
Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló 
pályázati eljárás felfüggesztését megszünteti, és folytatja az eljárást. 
 
 
13. 197/2016. A Pannon-Sopron Kft. (Sopron 94,1 MHz, Nap Rádió) helyi rádiós 

médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének 
módosítása iránt 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 431/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Pannon-Sopron Kft. (Sopron 94,1 MHz, Nap Rádió) helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme 

a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének módosítása iránt 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a döntéshozatal napjával a Pannon-Sopron Kft. kérelmére hozzájárul a 
Pannon-Sopron Kft. (Sopron 94,1 MHz) állandó megnevezésének „Nap Rádió”-ról „Sopron 
Rádió”-ra történő módosításához, a médiaszolgáltató kérelmében foglaltak szerint. 
 
 
14. 198/2016. A Rádió Q Kft. beadványa a Budapest 99,5 MHz (Rádió Q) körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatban 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 432/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Rádió Q Kft. beadványa a Budapest 99,5 MHz (Rádió Q) körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságával kapcsolatban 
 
1. A Médiatanács a Rádió Q Kft. Budapest 99,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatályos hatósági szerződés 3.15. pontjának a kérelem szerinti 
módosításához nem járul hozzá. 
 

2. A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt levél szerint tájékoztatja a Rádió Q Kft-t a 
2014. május 28-án, valamint 2014. augusztus 21-én kelt beadványaiban foglaltakra 
vonatkozó álláspontjáról. 

 
 
15. 204/2016. A Vác 94,1 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. szeptember 10-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett az előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 433/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Vác 94,1 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. 

szeptember 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján 

és hirdetményi úton 2015. szeptember 10-én közzétett, a Vác 94,1 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes. 

 
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Vác 

94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati 
eljárás nyertese a  

 
a World Média Kft. pályázó 

 
az alábbi részpontszámokkal. 
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Pályázó 
Műsorterv  

max. 38 pont (max. 20 + 5 + 8) 

Médiaszolgáltatási  
tapasztalat  

(max. 8 pont) 

Kiegészítő  
médiaszolg.  
(max. 2 pont) 

Összpont- 
szám 

 

A szöveg aránya  
az éjszakai órák  

(23.00-05.00)  
nélküli napi  

műsoridőben  
(max. 20 pont) 

A hírműsorszámok  
időtartama 

(max. 10 pont) 

Műsorterv  
(max. 8 pont) 

   

Magyar  
Múzsa Kft. 

20 pont 10 pont 0 pont 0 pont 2 pont 32 pont 

World  
Média Kft. 

20 pont 10 pont 8 pont 0 pont 2 pont 40 pont 

 
3. A Médiatanács a World Média Kft. Vác 94,1 MHz rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 

66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el. 
 
4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított World Média 

Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési 
eljárást. 

 
5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
 
16. 207/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Las Vegas: fény és 

árnyék” című műsorszám 1-2. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § 
(9) bekezdés] 

 
A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 434/2016. (IV. 12.) számú döntése 
az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Las Vegas: fény és árnyék” című 

műsorszám 1. és 2. epizódjainak előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 

A Médiatanács az AMC Networks Central Europe Kft. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján 
előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy a Las Vegas: fény és árnyék című műsorszám 
1. és 2. epizódja az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó.  
 
 
17. 205/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. 
március 10-én 6 órai kezdettel sugárzott „180 perc” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 435/2016. (IV. 12.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. március 10-én 6 órai kezdettel 
sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2016. március 10-én 6 órai kezdettel sugárzott „180 perc” című 
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műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét. 
 
 
18. 48/2016. Az M-RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. 

szeptember 22-én 20:09:09-től sugárzott Éjjel-nappal Budapest című műsorszám 
korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) 
pontjainak megsértése] – előzmény: 543/2015. számú előterjesztés 
48/2/2016. Kiegészítés a 48/2016. számú előterjesztéshez: Az M-RTL Televízió Zrt. 
által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. szeptember 22-én 20:09:09-től 
sugárzott Éjjel-nappal Budapest című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] – 
előzmény: 543/2015. számú előterjesztés 
48/3/2016. Kiegészítés a 48/2016. számú, „Az M-RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett 
RTL Klub csatornán 2015. szeptember 22-én 20 óra 9 perctől sugárzott Éjjel-nappal 
Budapest című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 
a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] Előzmény: 543/2015.” című 
előterjesztéshez 
 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztéseket. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta a 48/3/2016. számú előterjesztésben foglalt 
javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 436/2016. (IV. 12.) számú döntése 
az M-RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. szeptember 22-én 20 

óra 9 perctől sugárzott Éjjel-nappal Budapest című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] 

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub csatornán 2015. 

szeptember 22-én 20 óra 9 perctől sugárzott Éjjel-nappal Budapest című műsorszám 
közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) 
pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 7 000 000 Ft 
bírsággal sújtja. 

 
2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub csatornán 2015. 

szeptember 22-én 20 óra 9 perctől sugárzott Éjjel-nappal Budapest című műsorszám 
előzeteseinek a műsorszám sugárzásának napján 21 óra előtt történt közzétételével hat 
alkalommal megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontját, ezért a Médiaszolgáltatót 
az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja alapján 540 000 Ft bírsággal sújtja. 

 
 
19. 193/2016. Szabó Ferenc által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű 

kisközösségi vételkörzetű (Siófok 88,7 MHz) médiaszolgáltatás 2016. január 17-23. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában 
foglalt rendelkezések megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 437/2016. (IV. 12.) számú döntése 
Szabó Ferenc által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű kisközösségi 

vételkörzetű (Siófok 88,7 MHz) médiaszolgáltatás 2016. január 17-23. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít Szabó Ferenccel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 
szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű adón 
2016. január 17-23. között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) 
pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
20. 194/2016. A Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió 

(Gyöngyös 92,4 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. 
január 25–31. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában, továbbá 
32. § (2) bekezdésének b) pontjában, valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 438/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Mátra Média Kulturális Egyesület által üzemeltetett Maxi Rádió (Gyöngyös 92,4 MHz) 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. január 25–31. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 66. § (4) 

bekezdésének g) és h) pontjában, továbbá 32. § (2) bekezdésének b) pontjában, valamint az 
Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Mátra Média Kulturális Egyesület médiaszolgáltatóval 
szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában, továbbá 
32. § (2) bekezdésének b) pontjában, valamint az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Maxi Rádió állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. január 25–31. közötti adáshéten történt vélelmezett megsértése 
tárgyában. 
 
 
21. 195/2016. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2016. február 29-én 18 órai kezdettel sugárzott „Tények” 
című műsorszám „Sokkolta őket a százezres számla” című összeállításával 
kapcsolatban 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 439/2016. (IV. 12.) számú döntése 
B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2016. február 29-én 18 órától sugárzott „Tények” című műsorszám 

„Sokkolta őket a százezres számla” című összeállításával kapcsolatban 
 

A Médiatanács B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 
kiegyensúlyozottsági kérelmét elutasítja, és megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Kft. 
médiaszolgáltató a TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2016. február 29-én 
18 órai kezdettel sugárzott „Tények” című műsorszámban közreadott „Sokkolta őket a 
százezres számla” elnevezésű összeállítással nem sértette meg a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 13. §-ában foglalt 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét és a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 12. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezést. 
 
 
22. 199/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2015. december 30-án 

sugárzott Morning Show című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
103/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 440/2016. (IV. 12.) számú döntése 
az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2015. december 30-án sugárzott Morning 
Show című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Class FM adón 2015. december 30-
án sugárzott Morning Show című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (5) 
bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja 
alapján 500 000 Ft bírsággal sújtja.  
 
 
23. 200/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2016. január 4-én 

sugárzott Morning Show című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
103/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 441/2016. (IV. 12.) számú döntése 
az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2016. január 4-én sugárzott Morning 

Show című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Class FM adón 2016. január 4-én 
sugárzott Morning Show című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (5) 
bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja 
alapján 500 000 Ft bírsággal sújtja. 
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24. 201/2016. A Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap jelentkező Helló 

Sláger! című műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei és 18-ai adásainak korhatár-
besorolása [az Mttv. 9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának 
vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 442/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap jelentkező Helló Sláger! című 

műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei, 18-ai és 20-ai adásainak korhatár-besorolása [az Mttv. 
9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés 
a) pontjának a Sláger FM csatornán 2016. január 5-én 6 óra 8 perctől sugárzott Helló Sláger! 
című műsorszámban történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 

A Médiatanács 443/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap jelentkező Helló Sláger! című 

műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei, 18-ai és 20-ai adásainak korhatár-besorolása [az Mttv. 
9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés 
a) pontjának a Sláger FM csatornán 2016. január 7-én 6 óra 8 perctől sugárzott Helló Sláger! 
című műsorszámban történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 

A Médiatanács 444/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap jelentkező Helló Sláger! című 

műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei, 18-ai és 20-ai adásainak korhatár-besorolása [az Mttv. 
9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés 
a) pontjának a Sláger FM csatornán 2016. január 18-án 6 óra 4 perctől sugárzott Helló 
Sláger! című műsorszámban történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 

A Médiatanács 445/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Sláger FM Hálózat Zrt. Sláger FM adóján hétköznap jelentkező Helló Sláger! című 

műsorszám 2016. január 5-ei, 7-ei, 18-ai és 20-ai adásainak korhatár-besorolása [az Mttv. 
9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (4) 
bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) pontjának a Sláger FM csatornán 2016. január 20-
án 6 óra 8 perctől sugárzott Helló Sláger! című műsorszámban történt vélelmezett 
megsértése tárgyában. 
 
 
25. 202/2016. A Mag Televízió Kft. által üzemeltetett MAG Televízió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Dabas, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Örkény, 
Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel) vezetékes 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. február 8-14. között sugárzott műsorának 
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hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben 
foglalt rendelkezések megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 446/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Mag Televízió Kft. által üzemeltetett MAG Televízió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Dabas, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, 
Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel) vezetékes közösségi médiaszolgáltatás 2016. 

február 8-14. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Mag Televízió Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
Médiaszolgáltató által üzemeltetett MAG Televízió állandó megnevezésű közösségi lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás 2016. február 8-14. közötti adáshéten történt vélelmezett 
megsértése tárgyában. 
 

A Médiatanács 447/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Mag Televízió Kft. által üzemeltetett MAG Televízió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Dabas, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, 
Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel) vezetékes közösségi médiaszolgáltatás 2016. 

február 8-14. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Dabas Sportcsarnok Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió Dabas állandó megnevezésű kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatás 2016. február 8-14. közötti adáshéten történt vélelmezett megsértése 
tárgyában. 
 
 
26. 203/2016. A Sárrét Média Bt. által üzemeltetett Sárrét FM (Püspökladány 91.8 MHz) 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 4-6. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 448/2016. (IV. 12.) számú döntése 
a Sárrét Média Bt. által üzemeltetett Sárrét FM (Püspökladány 91.8 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 4-6. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Sárrét Média Bt. médiaszolgáltatóval szemben a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Sárrét FM állandó 
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megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 4-6. közötti adásnapjain történt 
vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
27. E-19/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi 

Törvényszék által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 órakor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. április 15. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Kállay Eszter s. k. 
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 dr. Vass Ágnes s. k. dr. Karas Monika s. k. 
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