
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. május 9-én (hétfőn) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-13. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-13. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-13. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-13. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-13. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-13. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-13. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-13. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /11-13. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-13. pontoknál/ 

dr. Kállay Eszter médiatanács titkárság jogi munkatárs /1-13. pontoknál/ 
 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-6. pontoknál/ 

Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 04 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton 
szereplő előterjesztések és tájékozató napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett az 519/2016. 
(V. 9.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 
 
MTVA-113/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás harmadik 
fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-112/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 
2016/18. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-52/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított STRATCOMM Kft. kérelme 
MTVA-52/II/2016. Kiegészítés az MTVA-52/2016. számú előterjesztéshez: A Médiatanács 
által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
STRATCOMM Kft. kérelme 
MTVA-114/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított BGB Film Kft. kérelme 
MTVA-115/2016. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóságának 2016. I. negyedévi 
tevékenységéről 
MTVA-116/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2016. április 1. – április 30.) 
249/2016. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató hatósági 
szerződésének módosítására irányuló kérelme 
243/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt.-vel szemben, a Class FM állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 21-22. §-ában foglalt kvótakötelezettségek 2015-ös 
teljesítése tárgyában megindult hatósági eljárás lezárása 
244/2016. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna, Duna World) országos 
közszolgálati audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) bekezdése szerinti, a 
műsorkvóták fokozatos elérésére vonatkozó hatósági szerződéseinek megszüntetésére 
irányuló kérelme 
245/2016. A Kultúr M Kft. és a Diórádió Gyöngyös Kft. kérelme a Kultúr M Kft. Eger 100,7 
MHz (FM7) médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódására a Diórádió 
Gyöngyös Kft. Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz (Diórádió) médiaszolgáltatási 
jogosultságával 
246/2016. A Pannon-Sopron Kft. (Nap Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató részletfizetés iránti beadványa 
247/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. 
december 6-án 9 óra 38 perctől és december 9-én 2 óra 7 perctől sugárzott Egészségkalauz 
című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 108/2016. számú előterjesztés 
248/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2016. január 11-én sugárzott 
Morning Show című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 
10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 116/2016. számú előterjesztés 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 

1. MTVA-113/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás 
harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 
Fenyősi Zoltán 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 520/2016. (V. 9.) számú döntése 
a REZSI2016 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1614/2015. (XII. 15.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(REZSI2016) harmadik fordulójában – 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- 
REZSI2016- 

…/2016. 
a kedvezményezett neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

6 FRISS RÁDIÓ Nonprofit Kft. 
FM90 Campus Rádió  

(90 MHz) 
5 000 000 

10 Bihari Antal Körzeti Televízió 6 000 000 

20 "LABEL-84" Kft. Zugló Televízió 6 000 000 

21 Danubia Televízió Nonprofit Kft. Danubia Televízió 6 000 000 

36 Média Universalis Alapítvány 
Első Pesti Egyetemi Rádió  

(97,0 MHz) 
2 975 100 

46 
Kistelek Város Művelődéséért és  

Sportéletéért Közhasznú  
Közalapítvány 

Városi Televízió Kistelek 6 000 000 

56 IRÁNY Média 2012 Kft. Irány TV 5 330 000 

64 Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület Rádió Sun (88,0 MHz) 3 600 000 

66 MEDIORIX Bt. Rádió Szarvas (105,4 MHz) 3 878 500 

75 
Somogy Társadalmi  

Felemelkedéséért Nonprofit KFT. 
Somogy TV 6 000 000 

81 Sanocki Péter János Balmazújváros Televzió 2 990 800 

83 AERIEL Kft.  Klasszik Rádió 92.1 4 314 570 

92 Mátra Média Kulturális Egyesület MaxiRádió (92,4 MHz) 3 693 920 

93 CITY TV Kft.  CITY TV 6 000 000 

14 db a megítélt támogatás összesen: 67.782.890 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1614/2015. (XII. 15.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(REZSI2016) harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 
REZSI2016- 

…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

4 Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Credo Rádió (98,8 MHz) 

12 "FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. Füred Televízió 

22 Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. Nagykállói Televízió 

26 RTV. Szekszárd Kft.  RTV Szekszárd 

37 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió (97,5 MHz) 

38 ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. Alpha Rádió (88.9 MHz) 

41 Fanny-Film Kft. Rádió Szentendre (91,6 MHz) 

53 Szabó Ferenc Balaton Rádió (88,7 MHz) 

54 Dunaharaszti Ipartestület KiSDuNa TV Dunaharaszti 

67 PANNON BROADCAST Kft.  Főnix TV 

69 Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Rádió (98,0 MHz) 

80 MULTINET 99 Kft.  Óbuda TV1 

91 INFONEXT Kft. Info TV 

95 PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONT  Ladány Televízió 

96 
MADARÁSZ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS  

VÁROSI KÖNYVTÁR  
Túrkeve Televízió 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1614/2015. (XII. 15.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(REZSI2016) harmadik fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a harmadik 
fordulót lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 
 

 3 munkanapon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 
harmadik fordulójának eredményéről és a fennmaradó keretösszegről szóló 
közleményt, 

 az ÁPF VIII. fejezetének 20.2. b.) pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a 
túlfizetés összegének visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen a 
kedvezményezetté nyilvánított pályázatok esetében, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. május 4-ei ajánlása  
 
 
2. MTVA-112/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati 

eljárás 2016/18. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 
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: 
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A Médiatanács 521/2016. (V. 9.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 2016/18. 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) 
2016/18. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 
elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot nem részesíti támogatásban: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2015-…/2016. 
a pályázó neve 

a megörökítendő esemény  
megnevezése 

35 CUTTINGROOM Bt. 
Ősi gyümölcsös a Bükk  

lábánál 
 
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) 
2016/18. 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) 
2016/18. heti fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, és a pályázati eljárás 
2016/18. 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 2016/18. 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. május 5-ei ajánlása 
 
 
3. MTVA-52/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított STRATCOMM Kft. kérelme 
MTVA-52/II/2016. Kiegészítés az MTVA-52/2016. számú előterjesztéshez: A 
Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított STRATCOMM Kft. kérelme 
 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztéseket, majd válaszolt dr. Karas Monika 
kérdésére. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett 
elfogadta az MTVA-52/II/2016. számú előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést 
hozta: 
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A Médiatanács 522/2016. (V. 9.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított STRATCOMM 

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 STRATCOMM Kft. 
„Borulás” (korábban: „A Pajtás: a Párt hajója”) című MA-FEHÉRGYÖRGY2015-18/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2017. szeptember 29-ére, a beszámolási 
határidő 2017. november 13-ára, valamint a bemutatási határidő 2018. március 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 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
4. MTVA-114/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított BGB Film 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 523/2016. (V. 9.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított BGB Film Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1201/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2015) kedvezményezetté nyilvánított BGB Film Kft. „A váltás” 
című, MA-EMBERJUDIT2015-05/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2017. augusztus 31-ére, a beszámolási határidő 2017. október 15-ére, illetve a bemutatási 
határidő 2018. február 28-ára történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
5. MTVA-115/2016. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóságának 2016. I. 

negyedévi tevékenységéről 
 
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: 
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A Médiatanács 524/2016. (V. 9.) számú döntése 
az MTVA Mecenatúra Igazgatóságának 2016. I. negyedévi tevékenységéről szóló 

beszámolójáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Mecenatúra 
Igazgatóságának 2016. I. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
 
6. MTVA-116/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 

támogatás ellenőrzési eljárásokról (2016. április 1. – április 30.) 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
7. 249/2016. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató 

hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Auer 
János kérdésére. 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 525/2016. (V. 9.) számú döntése 

a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató hatósági 
szerződésének módosítására irányuló kérelme 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával a 
döntéshozatal napjával hozzájárul a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatása 
állandó megnevezésének „DJ FM”-ről „Rádió 1”-re történő módosításához a 
médiaszolgáltató kérelmében foglaltak szerint. 
 
 
8. 243/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt.-vel szemben, a Class FM állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 
kvótakötelezettségek 2015-ös teljesítése tárgyában megindult hatósági eljárás 
lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt Dr. Karas Monika 
kérdésére. 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 526/2016. (V. 9.) számú döntése 
az Advenio Műsorszolgáltató Zrt-vel szemben, a Class FM állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 21-22. §-ában foglalt kvótakötelezettségek 2015-es 
teljesítése tárgyában megindult hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az Mttv. 21. § és 22. § (5) bekezdésében foglalt műsorkvóta kötelezettségek 
2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a 330/2016. (III. 22.) számú végzésével az 
Advenio Műsorszolgáltató Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a Class FM állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megindított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) 
bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést 
nem tárt fel. 
 
 
  



8 

9. 244/2016. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna, Duna World) országos 
közszolgálati audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) bekezdése szerinti, a 
műsorkvóták fokozatos elérésére vonatkozó hatósági szerződéseinek 
megszüntetésére irányuló kérelme 

 
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 527/2016. (V. 9.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna, Duna World) országos közszolgálati 

audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) bekezdése szerinti, a műsorkvóták fokozatos 
elérésére vonatkozó hatósági szerződéseinek megszüntetésére irányuló kérelme (Duna 

médiaszolgáltatás) 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint a döntéshozatal napjával 
hozzájárul a Médiatanács és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. között az Mttv. 22. § (2) 
bekezdése alapján a Duna állandó megnevezésű országos közszolgálati audiovizuális 
médiaszolgáltatás tekintetében 2014. május 20-án létrejött hatósági szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
 

A Médiatanács 528/2016. (V. 9.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna, Duna World) országos közszolgálati 

audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) bekezdése szerinti, a műsorkvóták fokozatos 
elérésére vonatkozó hatósági szerződéseinek megszüntetésére irányuló kérelme (Duna 

World médiaszolgáltatás) 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint a döntéshozatal napjával 
hozzájárul a Médiatanács és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. között az Mttv. 22. § (2) 
bekezdése alapján a Duna World állandó megnevezésű országos közszolgálati audiovizuális 
médiaszolgáltatás tekintetében 2014. május 20-án létrejött hatósági szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
 
 
10. 245/2016. A Kultúr M Kft. és a Diórádió Gyöngyös Kft. kérelme a Kultúr M Kft. Eger 

100,7 MHz (FM7) médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódására a 
Diórádió Gyöngyös Kft. Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz (Diórádió) 
médiaszolgáltatási jogosultságával 

 
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 529/2016. (V. 9.) számú döntése 
a Kultúr M Kft. és a Diórádió Gyöngyös Kft. kérelme a Kultúr M Kft. Eger 100,7 MHz (FM7) 
médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódására a Diórádió Gyöngyös Kft. 
Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz (Diórádió) médiaszolgáltatási jogosultságával 

 
A Médiatanács a Kultúr M Kft. és a Diórádió Gyöngyös Kft. kérelmére az Mttv. 64. § (1) 
bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával engedélyezi, 
hogy a Kultúr M Kft. Eger 100,7 MHz médiaszolgáltatása, mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás a Médiatanács döntésének napjától hálózatba kapcsolódjon a Diórádió 
Gyöngyös Kft. Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz médiaszolgáltatásával. 
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A Médiatanács 530/2016. (V. 9.) számú döntése 
a Kultúr M Kft. Eger 100,7 MHz (FM7) helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

médiaszolgáltatás állandó megnevezésének módosítása iránt 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a döntéshozatal napjával hozzájárul a Kultúr M Kft. (Eger 100,7 MHz) állandó 
megnevezésének „FM7”-ről „FM7 100.7”-re történő módosításához, a médiaszolgáltató 
kérelmében foglaltak szerint. 
 

A Médiatanács 531/2016. (V. 9.) számú döntése 
a Diórádió Gyöngyös Kft. Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz (Diórádió) helyi rádiós 
médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének módosítása iránt 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a döntéshozatal napjával hozzájárul Diórádió Gyöngyös Kft. (Gyöngyös 101,7 
MHz + Hatvan 87,9 MHz) állandó megnevezésének „Diórádió”-ról „FM7 101.7 és 87.9”-re 
történő módosításához, a médiaszolgáltató kérelmében foglaltak szerint. 
 
 
11. 246/2016. A Pannon-Sopron Kft. (Nap Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltató részletfizetés iránti beadványa 
 
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 532/2016. (V. 9.) számú döntése 
a Pannon-Sopron Kft. (Nap Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 

részletfizetés iránti beadványa 
 

A Médiatanács – a médiaszolgáltató 2016. április 15-én érkezett kérelmében foglaltakat is 
figyelembe véve – a Pannon-Sopron Kft. (Nap Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató részére a bruttó x Ft összegű, 2016. évi II. negyedéves lejárt 
médiaszolgáltatási díjtartozása megfizetésére a Ket. 74. § (1) bekezdése alapján 4 havi 
részletben történő teljesítést állapít meg az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 
 
 
12. 247/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. 

december 6-án 9 óra 38 perctől és december 9-én 2 óra 7 perctől sugárzott 
Egészségkalauz című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 108/2016. számú 
előterjesztés 

 
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 533/2016. (V. 9.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2015. december 6-án 9 

óra 38 perctől és december 9-én 2 óra 7 perctől sugárzott Egészségkalauz című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub csatornán 

2015. december 6-án 9 óra 38 perctől és december 9-én 2 óra 7 perctől sugárzott 
Egészségkalauz című műsorszám közzétételével két alkalommal megsértette a 
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sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. CIV. törvény 
20. § (3) bekezdését, ezért a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 187. § (3) bekezdés ba) alpontja alapján 
100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 

 
2. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató ugyanezen 

műsorszámmal nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
rendelkezését. 

 
 
13. 248/2016. Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2016. január 11-én 

sugárzott Morning Show című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
116/2016. 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 534/2016. (V. 9.) számú döntése 
az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Class FM adóján 2016. január 11-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 11-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 750 000 Ft bírsággal sújtja.  
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 40 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. május 13. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

dr. Kállay Eszter s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 Dr. Vass Ágnes s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


