
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. május 17-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-16. pontoknál/ 
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-16. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-16. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács-tag /1-16. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-16. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-16. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-16. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-16. pontoknál/ 
dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-16. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-16. pontoknál/ 
dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-16. pontoknál/ 

Vajda Boglárka osztályvezető /1-16. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /9-16. pontnál/ 

dr. Szabó Emese a jegyzőkönyv vezetője /1-16. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-3. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 01 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika indítványozta a T-30/2016. számú előterjesztés 
napirendre vételét 3. napirendi pontként, a T-31/2016. számú előterjesztés napirendre 
vételét 13. napirendi pontként, valamint a T-32/2016. számú előterjesztés napirendre vételét 
14. napirendi pontként, majd az említett módosításokkal a napirendi javaslaton szereplő 
előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett az 535/2016. (V. 17.) számon az alábbi 
előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 
 
MTVA-117/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 
2016/19. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-118/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CinemaStar Kft. méltányossági kérelme 
T-30/2016. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi támogatására meghirdetett pályázati eljárás (KMUSZ2016) 
bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról  
253/2016. A Nyugat Rádió Kft. (Nyugat Rádió – Szombathely 88,4 MHz) Szombathely 88,4 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó műsorszolgáltatási szerződés 
hatósági szerződéssé alakítására irányuló hatósági eljárás lezárása – II. 
254/2016. A Médiatanács által a Vác 94,1 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2015. szeptember 10-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes World Média Kft.-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
255/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 
256/2016. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécs 35. csatorna - Pécs TV) kérelme 
bankgaranciáról óvadékra áttérés iránt 
257/2016. Az Alföld Kapuja Kft. (Cegléd 92,5 MHz – Cegléd Rádió) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/4063-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
258/2016. 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 
259/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 24-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 28-án 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
250/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme az „Időzavarban”; „Soha ne 
mondd, hogy soha”; „Singham” és „Tabunfire – A végzet fegyvere” című műsorszámok 
előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
251/2016. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által üzemeltetett Credo Rádió 
(Szombathely 98,8 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 
7-13. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 
megsértése] 
252/2016. P. I. bejelentése a Magyar Hírlap 2015. november 16-ai számában és a 
www.magyarhirlap.hu hírportálon „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont. Elvettétek tőlem kincseim 
javát. Elvettétek az Ezeregyéjszakát” címmel megjelent írással kapcsolatban [az Smtv. 17. § 
(1) és (2) bekezdésének megsértése] – előzmény: 190/2016. számú előterjesztés 
T-31/2016. A Médiatanács 404/2016. (IV. 5.) számú döntésének módosítása 
T-32/2016. A Médiatanács közreműködése a XII. Göcsej Filmszemlén (2016. szeptember 
15-16.) 
E-26/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. április) 
 
  



3 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-117/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati 

eljárás 2016/19. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 

Dr. Kocsis 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 536/2016. (V. 17.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 2016/19. 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) 
2016/19. 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) 

36 
ART VISION Stúdió  

Kft. 

Bajuszfesztivál és  
Bajuszkirály választás  

Kunszálláson 
1.500.000 

a megítélt támogatás összesen: 1.500.000 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) 
2016/19. 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 eljárásban (ESCHERKÁROLY2015) a 
Mecenatúra Igazgatóság forráshiány miatt további pályázatokat nem vehet át. 
 
4. 
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) 
2016/19. heti fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlást elfogadja, és a pályázati eljárás 
2016/19. 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 2016/19. heti eredményéről és az eljárásban 
fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 intézkedjen a helyettesítő elnök részére a megbízási díj kifizetéséről, 
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 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. május 13-ai ajánlása 
 
 
2. MTVA-118/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CinemaStar Kft. méltányossági kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kollarik 
Tamás hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 537/2016. (V. 17.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CinemaStar Kft. 

méltányossági kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1688/2013. (XII. 3.) számú 
döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárásban (FEHÉRGYÖRGY2014) kedvezményezetté nyilvánított 
CinemaStar Kft. MA-FEHÉRGYÖRGY2014-13/2014. iktatószámon nyilvántartott „Janus” 
című pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott beszámolót, valamint a 
méltányossági kérelmet elfogadja.  
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet, és 8 
munkanapon belül intézkedjék a döntés végrehajtásáról, illetve a döntésnek megfelelő 
utófinanszírozás folyósításáról. 
 
 
3. T-30/2016. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 

rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával 
összefüggő műszaki fejlesztések 2016. évi támogatására meghirdetett pályázati 
eljárás (KMUSZ2016) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról  

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

A Médiatanács 538/2016. (V. 17.) számú döntése 
a KMUSZ2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a közösségi médiaszolgáltatási 
jogosultsággal rendelkező magyarországi médiaszolgáltatók folyamatos, a törvényi 
kötelezettségekhez illeszkedő, a médiaszolgáltatás színvonalas és megbízható működését 
biztosító, és a digitális átállást elősegítő, illetve ahhoz szervesen igazodó stúdiótechnikai 
háttér kialakításának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (KMUSZ2016) 
beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja 
meg: 
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KMUSZ2016 

Fenyősi Zoltán 

dr. Kozma Ákos 

dr. Lupkovics Gábor 

Vas Imre 

 
A Médiatanács a KMUSZ2016 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére 
Fenyősi Zoltánt választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2016. június 1-jétől 
2016. november 30-áig tart. 
 
2. 
A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 
300.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 
munkanapon belül kerül kifizetésre. 
 
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. 
 
 
4. 253/2016. A Nyugat Rádió Kft. (Nyugat Rádió – Szombathely 88,4 MHz) 

Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 
műsorszolgáltatási szerződés hatósági szerződéssé alakítására irányuló hatósági 
eljárás lezárása – II. 

 
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 539/2016. (V. 17.) számú döntése 
a Nyugat Rádió Kft. (Nyugat Rádió - Szombathely 88,4) Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós 

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

 
A Médiatanács 396/2016. (IV. 5.) számú döntését módosítva, az Mttv. 2011. június 30-án 
hatályos 207. § (1) bekezdése alapján a Nyugat Rádió Kft. műsorszolgáltatási szerződését – 
a Médiaszolgáltató 2016. május 11-én érkezett kérelmében foglaltakat is figyelembe véve, 
attól részben eltérően – kereskedelmi jellegű hatósági szerződéssé alakítja át az 
előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződéstervezet elfogadásával. 
 
A Médiatanács a műsortervi vállalásokkal kapcsolatos döntésének indokairól az előterjesztés 
mellékletében szereplő levéltervezet elfogadásával tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 
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5. 254/2016. A Médiatanács által a Vác 94,1 MHz helyi közösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. szeptember 10-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes World Média Kft.-vel 
szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
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 540/2016. (V. 17.) számú döntése 
a Médiatanács által a Vác 94,1 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. szeptember 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes World Média Kft-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2015. szeptember 10-én közzétett pályázati 
felhívással a Vác 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárásban 433/2016. (IV. 12.) határozatával megállapította, hogy a 
pályázati eljárás nyertese a World Média Kft., és PJ/21126-26/2015. iktatószámú végzésével 
megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése, a pályázati 
felhívás 3.1.2. pontja alapján a Vác 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság 
tekintetében nyertessé nyilvánított World Média Kft-vel a pályázati ajánlatában foglaltaknak 
megfelelően az előterjesztés mellékletében foglalt hatósági szerződés megkötését 
kezdeményezi.  
 
 
6. 255/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
 
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 541/2016. (V. 17.) számú döntése 

a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja Velence Város 
Polgármesterét a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására kiírt pályázati felhívás tervezethez érkezett észrevételeivel kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 542/2016. (V. 17.) számú döntése 
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése tárgyában 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Velence Meleg-
hegy 90,4 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
7. 256/2016. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécs 35. csatorna - Pécs TV) 

kérelme bankgaranciáról óvadékra áttérés iránt 
 
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: 



7 

 
A Médiatanács 543/2016. (V. 17.) számú döntése 

a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécs 35. csatorna - Pécs TV) kérelme bankgaranciáról 
óvadékra áttérés iránt 

 
A Médiatanács a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécs 35. csatorna - Pécs TV) 
médiaszolgáltató kérelmére – a változással egységes szerkezetbe foglalt mellékelt hatósági 
szerződés elfogadásával – hozzájárul a szerződéses biztosíték bankgaranciáról óvadékra 
történő módosításához. 
 
 
8. 257/2016. Az Alföld Kapuja Kft. (Cegléd 92,5 MHz – Cegléd Rádió) helyi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben a PJ/4063-1/2016. számon óvadék rendelkezésre 
állásának ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

 
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 544/2016. (V. 17.) számú döntése 
az Alföld Kapuja Kft. (Cegléd 92,5 MHz – Cegléd Rádió) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 

szemben a PJ/4063-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése tárgyában 
indított hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az Alföld Kapuja Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató 
Cegléd 92,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági 
szerződése szerint előírt óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése tárgyában a 
PJ/4063-1/2016. számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
megszünteti.  
 
 
9. 258/2016. 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 545/2016. (V. 17.) 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 Mttv. 58. § (1) bekezdése, és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2016. március 
3-án közzétett, a Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására pályázati ajánlatot benyújtó Megafon Rádió Kft. pályázót. 
 
 
10. 259/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 24-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 28-
án beérkezett pályázati ajánlatok 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 döntéseket 
hozta: 
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A Médiatanács 546/2016. (V. 17.) számú döntése 

a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. március 24-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 28-án beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (Debrecen Városi Televízió Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács a Debrecen Városi Televízió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az 
Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja szerint megtagadja, 
tekintettel arra, hogy a pályázó 2016. április 28-án benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 57. § 
(2) bekezdésének e) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja szerint alakilag 
érvénytelen. 
 

A Médiatanács 547/2016. (V. 17.) számú döntése 
a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 24-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 28-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (Kredit Holding Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács a Kredit Holding Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § 
(2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja szerint megtagadja, tekintettel 
arra, hogy a pályázó 2016. április 28-án benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) 
bekezdésének e) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja szerint alakilag 
érvénytelen. 
 

A Médiatanács 548/2016. (V. 17.) számú döntése 
a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 24-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 28-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata („Szabadhajdú” Közhasznú Nonprofit Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács a „Szabadhajdú” Közhasznú Nonprofit Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba 
vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja szerint 
megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó 2016. április 28-án benyújtott pályázati ajánlata 
az Mttv. 57. § (2) bekezdésének e) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja 
szerint alakilag érvénytelen. 
 
 
11. 250/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme az „Időzavarban”; „Soha 

ne mondd, hogy soha”; „Singham” és „Tabunfire – A végzet fegyvere” című 
műsorszámok előzetes klasszifikációja iránt [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 549/2016. (V. 17.) számú döntése 

az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Időzavarban”; „Soha ne mondd, hogy 
soha”; „Singham” és „Tabunfire – A végzet fegyvere” című műsorszámok előzetes 

klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
A Médiatanács az AMC Networks Central Europe Kft. által a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (9) 
bekezdése alapján előterjesztett kérelemre megállapítja, hogy az „Időzavarban”, „Soha ne 
mondd, hogy soha”, „Singham” című műsorszámok az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. 
korhatár-kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott), a „Tabunfire – A végzet 
fegyvere” című műsorszám az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatár-kategóriába 
(tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott) sorolandó. 
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12. 251/2016. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által üzemeltetett Credo 

Rádió (Szombathely 98,8 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 
2016. március 7-13. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) 
pontjában foglalt rendelkezések 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: 
 

A Médiatanács 550/2016. (V. 17.) számú döntése 
a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által üzemeltetett Credo Rádió (Szombathely 
98,8 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 7-13. közötti 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 

megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség 
médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés 
g) pontjában foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Credo Rádió állandó 
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 7-13. közötti adáshetén történt 
vélelmezett megsértése tárgyában.  
 
 
13. 252/2016. P. I. bejelentése a Magyar Hírlap 2015. november 16-ai számában és a 

www.magyarhirlap.hu hírportálon „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont. Elvettétek tőlem 
kincseim javát. Elvettétek az Ezeregyéjszakát” címmel megjelent írással 
kapcsolatban [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdésének megsértése] – előzmény: 
190/2016. 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 551/2016. (V. 17.) számú döntése 
P. I. bejelentése a Magyar Hírlap 2015. november 16-ai számában és a 

www.magyarhirlap.hu hírportálon „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont. Elvettétek tőlem kincseim 
javát. Elvettétek az Ezeregyéjszakát” címmel megjelent írással kapcsolatban [az Smtv. 17. § 

(1) és (2) bekezdésének megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar Hírlap Kiadói Kft. médiatartalom-szolgáltató a 
Magyar Hírlap címen megjelenő nyomtatott sajtóterméke 2015. november 16-ai 
lapszámában, valamint a www.magyarhirlap.hu weboldalon 2015. november 16-án 
megjelent „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont. Elvettétek tőlem kincseim javát. Elvettétek az 
Ezeregyéjszakát” című írás közzétételével megsértette az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdését, 
ezért 
 
1. az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és 

ennek keretében kötelezi a Médiatartalom-szolgáltatót, hogy az eljárás tárgyát képező 
írást a Médiatanács határozatának közlését követően haladéktalanul távolítsa el 
internetes honlapjáról; 

 
2. az Mttv. 187. § (3) bekezdésének bc) és bf) pontja alapján a Médiatartalom-szolgáltatót 

összesen 250 000 Ft bírsággal sújtja; 
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3. az Mttv. 187. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Médiatartalom-szolgáltatót az alábbi 
közlemény közzétételére kötelezi: 

 
„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a 
Médiatartalom-szolgáltató a Magyar Hírlap címmel megjelenő nyomtatott sajtótermék 
2015. november 16-ai lapszámában, valamint a www.magyarhirlap.hu weboldalon 2015. 
november 16-án megjelent „Bayer Zsolt: 9066 Álláspont. Elvettétek tőlem kincseim javát. 
Elvettétek az Ezeregyéjszakát” című írás közzétételével megsértette a közösségekkel 
szembeni gyűlöletkeltésre és kirekesztésére alkalmas médiatartalmak közzétételét tiltó 
törvényi rendelkezést. A szerző homogén, az európai társadalmakkal háborúban álló 
csoportként írta le a bevándorlók közösségét, potenciális gyilkosnak nevezve e közösség 
valamennyi, tizennégy éven felüli tagját.” 
 
A közleményt a Médiatartalom-szolgáltató a jogsértést megvalósító internetes 
sajtóterméke nyitóoldalán jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon 
belül köteles úgy közzétenni, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ olvasható 
legyen a közzétételtől számított hét napig folyamatosan; valamint 
 

4. az előterjesztésben szereplő levél, valamint a határozat másolatának megküldése útján 
döntéséről tájékoztatja a bejelentőt. 

 
 
14. T-31/2016. A Médiatanács 404/2016. (IV. 5.) számú döntésének módosítása 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 552/2016. (V. 17.) számú döntése 
a Médiatanács 404/2016. (IV. 5.) számú döntésének módosításáról 

 
A Médiatanács a 404/2016. (IV. 5.) számú döntését az alábbiak szerint módosítja (a 
módosított rész aláhúzással kiemelve): 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a Nemzetközi 

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

2. A Médiatanács együttműködés keretében 1 000 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel az „Európa 
Kék Szalagja” c. díj nyertese javára. A támogatás felhasználásának, elszámolásának 
részleteit együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 
 
15. T-32/2016. A Médiatanács közreműködése a XII. Göcsej Filmszemlén (2016. 

szeptember 15-16.) 
 
Dr. Kollarik Tamás 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 553/2016. (V. 17.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a XII. Göcsej Filmszemlén (2016. szeptember 15-16.) 

 
1. A Médiatanács együttműködés keretében képviselteti magát a XII. Göcsej Filmszemle 

díjátadóján, a Szalay Annamária emlékére készült dombormű avatásán, valamint a 
szakmai kerekasztal-beszélgetésen. 
 

2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel mindösszesen 1 800 000 Ft 
összegben a kisjátékfilm, a dokumentumfilm és a filmetűd kategóriák első három 
helyezettje javára, az alábbiak szerint: 

 
Kisjátékfilm kategória 
1. helyezett 300 000 Ft 
2. helyezett 200 000 Ft 
3. helyezett 100 000 Ft 

 
Dokumentumfilm kategória 
1. helyezett 300 000 Ft 
2. helyezett 200 000 Ft 
3. helyezett 100 000 Ft 

 
Filmetűd kategória 
1. helyezett 300 000 Ft 
2. helyezett 200 000 Ft 
3. helyezett 100 000 Ft 
 
Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 

 
 
16. E-26/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. április) 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 41 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. május 20. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

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


