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Az ülést dr. Karas Monika 13 órakor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét, majd a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók 
napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett a 449/2016. (IV. 19.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót 
vette napirendre: 
 
MTVA-95/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 
2016/15. heti bírálóbizottsági ajánlása  
MTVA-96/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM POSITIVE Productions Kft. kérelme  
MTVA-97/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Match Frame Production Kft. kérelme  
219/2016. A Favorit Masters Kft. (Budapest 95,8 MHz – Rock Rádió) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató kérelme  
220/2016. Az ANDRYSOFT Bt. kisközösségi médiaszolgáltató (Alfa Rádió) kérelme 
ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Balkány 88,0 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján  
208/2016. Az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. január 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása  
215/2016. Az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2015. június 11-én közzétett pályázati felhívásra 2015. július 13-án beérkezett pályázati 
ajánlatok tartalmi vizsgálata  
216/2016. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz - EGERSZEG 
RÁDIÓ) bejelentése és kérelme a Zalaegerszeg 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
tekintetében  
217/2016. A „VIACOM” Kft. (Karcag 93,8 MHz, Tiszakécske 102,2 MHz, Szolnok 92,2 MHz) 
hálózatba kapcsolódás iránti kérelme  
218/2016. A Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 3-án közzétett pályázati felhívásra 2016. április 7-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata  
209/2016. A Csőszi Viktor által üzemeltetett Rádió Smile állandó megnevezésű kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatás (Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) 2015. december 14-20. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban és az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
210/2016. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű 
körzeti médiaszolgáltatás 2016. február 4. és február 10. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/32550-3/2015. számú határozat r) pontjában 
foglalt, valamint az Mttv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban, az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében, az Mttv. 9. § (1) bekezdésében, az Mttv. 10. § (4) bekezdésében, az Mttv. 
10. § (2) bekezdés b) pontjában és az Mttv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése]  
211/2016. A Magyar Jazz Rádió Kft. által üzemeltetett Jazzy Rádió állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Dél-Budapest 90,9 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. február 29.-
március 6. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt 
rendelkezések megsértése] 
212/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme „Az Éjjel - Nappal Budapest” című 
filmalkotás 764. és 765. epizódjainak előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) 
bekezdés] 
213/2016. Sz. Zs. bejelentése TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 
2016. március 11-én 18 órától sugárzott Tények című műsorszámmal kapcsolatban [Smtv. 
20. § (3) bekezdése] 
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214/2016. A TV2 Média Csoport által üzemeltetett TV2 csatornán 2015. december 29-én 11 
óra 55 perctől sugárzott Komancsok holdja című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
115/2016. számú előterjesztés 
B-1/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. január-február) 
E-20/2016. A 2016. március 1-jétől 2016. március 31-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 
 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-95/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati 

eljárás 2016/15. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 

Gyurity Monika, a bírálóbizottság elnöke ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 450/2016. (IV. 19.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 2016/15. 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) 
2016/15. 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-ESCHER 

KÁROLY 
2015-…/2016. 

a pályázó neve a megörökítendő esemény megnevezése 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

34 
Geo-Ökofilm  

Kft. 

Az idén 90 éves Kallós Zoltán köszöntése  
Válaszúton, beszélgetések rögzítése a  
néprajztudóssal, az észak-mezőségi  

szórványmagyarság találkozója a Mezőségi  
Oktatási és Közművelődési Központban 

1.550.000 

a megítélt támogatás összesen: 1.550.000 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) 
2016/15. hetében Madarász István részére bruttó 20.000 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) 
2016/15. heti fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, és a pályázati eljárás 
2016/15. heti fordulóját lezárja. 
 



4 

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 2016/15. heti eredményéről és az eljárásban 
fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 intézkedjen a helyettesítő bírálóbizottsági tag részére a megbízási díj kifizetéséről, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. április 15-ei ajánlása 
 
 
2. MTVA-96/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM POSITIVE Productions Kft. kérelme 
 

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

A Médiatanács 451/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM POSITIVE 

Productions Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 184/2015. (III. 3.) számú döntésével 
a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (FEHÉRGYÖRGY2015) kedvezményezetté nyilvánított FILM POSITIVE 
Productions Kft. „Szürke senkik” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2015-28/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást 63 perc 30 másodperc időtartamban 
készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek 
mellett – a jelen döntés szerint módosított időtartamú változatot szerkessze adásba. 
 
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. 
 
 
3. MTVA-97/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Match Frame Production Kft. kérelme 
 

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

A Médiatanács 452/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Match Frame 

Production 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 Match Frame Production Kft. 
„Disznóvágás” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2015-23/2015. iktatószámon nyilvántartott 
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pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költség-, finanszírozási és gyártási 
terv módosítására vonatkozó kérelmet elfogadja. 
 
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. 219/2016. A Favorit Masters Kft. (Budapest 95,8 MHz – Rock Rádió) körzeti rádiós 

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

A Médiatanács 453/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a Favorit Masters Kft. (Budapest 95,8 MHz – Rock Rádió) körzeti rádiós médiaszolgáltató 

kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a Favorit Masters Kft. kérelmére hozzájárul a Favorit Masters Kft. Budapest 
95,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a médiaszolgáltatás megkezdésének 
2016. május 14-ről legkésőbb 2016. június 30. napjáig történő elhalasztásához a 
médiaszolgáltató kérelmében foglaltak szerint. 
 
 
5. 220/2016. Az ANDRYSOFT Bt. kisközösségi médiaszolgáltató (Alfa Rádió) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Balkány 88,0 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján  

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

A Médiatanács 454/2016. (IV. 19.) számú döntése 
az ANDRYSOFT Bt. kisközösségi médiaszolgáltató (Alfa Rádió) kérelme ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Balkány 88,0 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 
 
A Médiatanács az ANDRYSOFT Bt. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Balkány 88,0 
MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultság 2016. április 24. és 2016. június 22. közötti 
időszakban történő hasznosítására, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 
szerződésben foglaltak szerint. 
 
 
6. 208/2016. Az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. január 14-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 455/2016. (IV. 19.) számú döntése 
az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
január 14-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 2016. január 14-én közzétett, az Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy az 
Abádszalók 89,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése alapján és a pályázati 
felhívás 1.11.3.4. pontja alapján az AURIS MÉDIA Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított AURIS MÉDIA 
Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg – figyelemmel arra, hogy a pályázó 
vételkörzet-bővítésre irányulóan nyújtotta be pályázati ajánlatát – megindítja a Tiszafüred 
88,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában megkötött hatósági szerződés 
módosítására irányuló eljárást.  

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
 
7. 215/2016. Az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. június 11-én közzétett pályázati felhívásra 2015. július 13-án 
beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 

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

A Médiatanács 456/2016. (IV. 19.) számú döntése 
az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. 

június 11-én közzétett pályázati felhívásra 2015. július 13-án beérkezett pályázati ajánlatok 
tartalmi vizsgálata tárgyában (Magyar Múzsa Kft.) 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § 
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.10.5. pontja alapján felvilágosítást kér a 
Magyar Múzsa Kft. pályázótól az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 2015. 
július 13-án benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal kapcsolatban: 

 a pályázó részletesen vezesse le a tervezett napi műsoridőt, különös tekintettel a 
napi utolsó műsorszám időtartamára és annak végére, 

 a pályázó részletesen fejtse ki, hogy az általa a Formanyomtatvány IV. 6. és 7., 
valamint a III. 6. és 7. pontja szerinti táblázatban megadott mértékek alapján hogyan 
valósul meg a szöveg minimális és a zenei művek maximális együttes mértéke,  

 a pályázó részletesen vezesse le a Formanyomtatvány III. 7. pontja szerinti 
ismétlések tekintetében a heti percbeli és százalékos vállalásait, 

 a pályázó részletesen fejtse ki, hogy a „Délutáni magazin”, a „Pulpitus” és a 
„Napindító” című műsorszámok tekintetében a Formanyomtatvány V. pontja szerinti 
táblázatban meghatározott műsoridőben hány perc közszolgálati tartalom valósul 
meg. 

 
A Médiatanács 457/2016. (IV. 19.) számú döntése 

az Orosháza 88,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. 
június 11-én közzétett pályázati felhívásra 2015. július 13-án beérkezett pályázati ajánlatok 

tartalmi vizsgálata tárgyában (Magyar Katolikus Rádió Zrt.) 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § 
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.10.5. pontja alapján felvilágosítást kér a 
Magyar Katolikus Rádió Zrt. pályázótól az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőségre 2015. július 13-án benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal 
kapcsolatban: 

 a pályázó részletesen vezesse le a tervezett napi műsoridőt, különös tekintettel a 
napi utolsó műsorszám időtartamára és annak végére, 

 a pályázó részletesen vezesse le a szombati napon 7.00 és 8.00 óra között sugározni 
tervezett „Szentmise”, a „Hírek” és a „Műsorismertetés” című műsorszámok 
időtartamát, valamint azt, hogy a műsorszámokban hány perc közszolgálati tartalom 
valósul meg. 

 
 
8. 216/2016. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz – 

EGERSZEG RÁDIÓ) bejelentése és kérelme a Zalaegerszeg 95,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

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

A Médiatanács 458/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz – EGERSZEG RÁDIÓ) 

bejelentése és kérelme a Zalaegerszeg 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
tekintetében 

 
A Médiatanács tudomásul veszi a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. bejelentésében 
foglaltakat, amely szerint a ZEG Rádió Kft. beolvadt a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft-
be, és a médiaszolgáltató jogutódlását a Zalaegerszeg 95,1 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultságra vonatkozó hatósági szerződésben az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint átvezeti. 
 

A Médiatanács 459/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz – EGERSZEG RÁDIÓ) 

bejelentése és kérelme a Zalaegerszeg 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
tekintetében 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében csatolt szerződésmódosításban foglaltak 
szerint hozzájárul a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. hatósági szerződésének 
módosításához a médiaszolgáltatás központi elemeinek, valamint az ismétlések maximális 
arányának tekintetében. 
 
A Médiatanács döntésének indokáról az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 
 
 
9. 217/2016. A „VIACOM” Kft. (Karcag 93,8 MHz, Tiszakécske 102,2 MHz, Szolnok 92,2 

MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 
 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
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A Médiatanács 460/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a „VIACOM” Kft. (Karcag 93,8 MHz – Tiszakécske 102,2 MHz – Szolnok 92,2 MHz) 

hálózatba kapcsolódás iránti kérelme [Karcag 93,8 MHz (Aktív Rádió 93,8) – Szolnok 92,2 
MHz (AKTÍV RÁDIÓ)] 

 
A Médiatanács a „VIACOM” Kft. kérelmére az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt 
hatósági szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a „VIACOM” Kft. Karcag 
93,8 MHz médiaszolgáltatása, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás a Médiatanács 
döntésének napjától hálózatba kapcsolódjon a „VIACOM” Kft. Szolnok 92,2 MHz 
médiaszolgáltatásával. 
 

A Médiatanács 461/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a „VIACOM” Kft. (Karcag 93,8 MHz – Tiszakécske 102,2 MHz – Szolnok 92,2 MHz) 

hálózatba kapcsolódás iránti kérelme [Tiszakécske 102,2 MHz (Aktív Rádió 102,2) – Szolnok 
92,2 MHz (AKTÍV RÁDIÓ)] 

 
A Médiatanács a „VIACOM” Kft. kérelmére az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt 
hatósági szerződésmódosítások elfogadásával hozzájárul a Tiszakécske 102,2 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság Karcag 93,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal fennálló 
hálózatba kapcsolódás megszüntetéséhez, valamint ahhoz, hogy a „VIACOM” Kft. 
Tiszakécske 102,2 MHz médiaszolgáltatása, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás a 
Médiatanács döntésének napjától hálózatba kapcsolódjon a „VIACOM” Kft. Szolnok 92,2 
MHz médiaszolgáltatásával. 
 

A Médiatanács 462/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a „VIACOM” Kft. (Karcag 93,8 MHz – Tiszakécske 102,2 MHz – Szolnok 92,2 MHz) 

hálózatba kapcsolódás iránti kérelme (Szolnok 92,2 MHz – AKTÍV RÁDIÓ) 
 
A Médiatanács a „VIACOM” Kft. Szolnok 92,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága 
vonatkozásában a hatósági szerződésben meghatározott szöveg, valamint zenei művek 
arányának módosításához nem járul hozzá. 
 
A Médiatanács a műsortervi vállalásokkal kapcsolatos döntésének indokairól az előterjesztés 
mellékletében szereplő levéltervezet elfogadásával tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 
 
 
10. 218/2016. A Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 3-án közzétett pályázati felhívásra 2016. április 7-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

 
A Médiatanács 463/2016. (IV. 19.) számú döntése 

a Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
március 3-án közzétett pályázati felhívásra 2016. április 7-én beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati felhívás 1.10.10.2. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Megafon 
Rádió Kft. pályázót a Balassagyarmat 95,7 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata vonatkozásában, az alábbiak 
tekintetében: 

 A pályázó nyújtsa be megfelelően a Pályázati Felhívás 2.4.9.1., illetve 2.4.9.2. pontjai 
szerinti táblázatokat a Formanyomtatvány által előírt szerkezetben, 
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 A pályázó nyújtsa be a Pályázati Felhívás 2.4.4.2 pontja szerint a működés első 
három (3) teljes évére vonatkozó, a számviteli szabályoknak megfelelő 
eredménykimutatás-terveket, és a mérlegterveket, valamint a Formanyomtatvány 
szerint az eredménykimutatás-tervekhez és a mérlegtervekhez kapcsolódó 
feltételezéseket, 

 A pályázó csatoljon a Pályázati Felhívás 2.4.11.1. d) pontja szerinti eredeti, illetve 
közjegyző által hitelesített, a központi adóhatóság által kiállított hivatalos igazolást 
arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs hatvan (60) napnál régebben lejárt vám-, 
társadalombiztosítási járulék vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott 
adófizetési kötelezettsége, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló 
fizetési kötelezettsége. 

 
 
11. 209/2016. A Csőszi Viktor által üzemeltetett Rádió Smile állandó megnevezésű 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás (Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) 2015. 
december 14-20. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének 
g) és h) pontjaiban és az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] 

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

 
A Médiatanács 464/2016. (IV. 19.) számú döntése 

a Csőszi Viktor által üzemeltetett Rádió Smile állandó megnevezésű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatás (Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) 2015. december 14-20. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban és az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésben foglalt rendelkezés megsértése] 
 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy Csőszi Viktor médiaszolgáltató (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) a Rádió Smile állandó megnevezésű adóján a 2015. december 14-20. 
között sugárzott műsorában megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 
66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt 
a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
40.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Rádió Smile állandó 
megnevezésű adóján a 2015. december 14-20. között sugrzott műsorában 90 esetben 
megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt 
a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

3. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg az Smtv 20. § 
(3) bekezdésben foglalt rendelkezést 2015. december 16-án, 18-án, 19-én és 20-án. 

 
 
12. 210/2016. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó 

megnevezésű körzeti médiaszolgáltatás 2016. február 4. és február 10. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/32550-3/2015. 
számú határozat r) pontjában foglalt, valamint az Mttv. 31. § (1) bekezdés a) és b) 
pontjaiban, az Smtv. 20. § (3) bekezdésében, az Mttv. 9. § (1) bekezdésében, az 
Mttv. 10. § (4) bekezdésében, az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában és az Mttv. 
10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 465/2016. (IV. 19.) számú döntése 

a Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű körzeti 
médiaszolgáltatás 2016. február 4. és február 10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [a BJ/32550-3/2015. számú határozat r) pontjában foglalt, valamint 
az Mttv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban, az Smtv. 20. § (3) bekezdésében, az Mttv. 

9. § (1) bekezdésében, az Mttv. 10. § (4) bekezdésében, az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) 
pontjában és az Mttv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Trial Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Balaton Televízió állandó 
megnevezésű körzeti médiaszolgáltatása vonatkozásában 

 a 2016. február 4. és február 10. közötti időszak tekintetében a BJ/32550-3/2015. 
számú határozat r) pontjának vélelmezett megsértése tárgyában, 

 a 2016. február 4-én 18:13 órától (ismétlések február 5-én 0:07:26 és 6:01:28 órától) 
bemutatott „Kertszépítők” című, valamint február 8-án 18:49:49 órától (ismétlés 
február 9-én 0:55:39 órától) közzétett „Ismerje meg a Balaton legjobb pincészeteit!” 
című műsorszámaival kapcsolatban, az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
rendelkezés öt alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, 

 a 2016. február 8-án 19:05:02 órától (ismétlések február 9-én 1:10:52 és 7:05:42 
órától) bemutatott „Ki főz ma?” című műsorszámával kapcsolatban, az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában,  

 a 2016. február 4. és február 10. között sugárzott 15 műsorszám vonatkozásában, az 
Mttv. 9. § (1) bekezdésében és 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése tárgyában, 

 a 2016. február 4. és február 10. között sugárzott 23 műsorszám vonatkozásában, az 
Mttv. 10. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése tárgyában, 

 a 2016. február 4. és február 10. között sugárzott 11 műsorszám vonatkozásában, az 
Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése tárgyában, 

 továbbá kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon arról, hogy 2016. február 4–
február 10. közötti időszakban sugárzott „Kertszépítők” és az „Ismerje meg a Balaton 
legjobb pincészeteit!” című műsorszámokban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében jelenítette-e meg a Szabó Kertépítő Kft. és az Országh pincészet ajánlatait. 
Amennyiben igen, csatolja az ezt alátámasztó megállapodást.  

 
 
13. 211/2016. A Magyar Jazz Rádió Kft. által üzemeltetett Jazzy Rádió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Dél-Budapest 90,9 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. február 29.-március 6. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
továbbá a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések 
megsértése] 

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

A Médiatanács 466/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a Magyar Jazz Rádió Kft. által üzemeltetett Jazzy Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Dél-Budapest 90,9 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. február 29-
március 6. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
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Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt 
rendelkezések megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Magyar Jazz Rádió Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Jazzy Rádió állandó 
megnevezésű adón 2016. február 29-március 6. között a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint 
a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése 
tárgyában. 
 
 
14. 212/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme „Az Éjjel - Nappal Budapest” című 

filmalkotás 764. és 765. epizódjainak előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) 
bekezdés] 

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

A Médiatanács 467/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme „Az Éjjel – Nappal Budapest” című filmalkotás 764. és 

765. epizódjainak 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 764. és 765. 
epizódjai az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven 
aluliaknak nem ajánlott) sorolandóak. 
 
 
15. 213/2016. Sz. Zs. bejelentése TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 

csatornán 2016. március 11-én 18 órától sugárzott Tények című műsorszámmal 
kapcsolatban [Smtv. 20. § (3) bekezdése] 

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

A Médiatanács 468/2016. (IV. 19.) számú döntése 
Sz. Zs. bejelentése TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. március 

11-én 18 órától sugárzott Tények című műsorszámmal kapcsolatban 
 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást Sz. Zs. bejelentése alapján és döntéséről az Mttv. 
145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
16. 214/2016. A TV2 Média Csoport által üzemeltetett TV2 csatornán 2015. december 

29-én 11 óra 55 perctől sugárzott Komancsok holdja című műsorszám korhatár-
besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
megsértése] – előzmény: 115/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 469/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2015. december 29-én 11 óra 55 
perctől sugárzott Komancsok holdja című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornán 2015. december 29-
én 11 óra 55 perctől sugárzott Komancsok holdja 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 1 250 000 Ft bírsággal sújtja. 
 
 
17. B-1/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. január-február) 
 
Dr. Karas Monika ismertette a beszámolót, a Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 470/2016. (IV. 19.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. január-február) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
 
18. E-20/2016. A 2016. március 1-jétől 2016. március 31-ig kiadmányozott hivatali 

döntésekről 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 32 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. április 19. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Szabó Emese s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 dr. Auer János s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


