
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. május 31-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-32. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-32. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-32. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-32. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-32. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-32. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-32. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-32. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-32. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-32. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /20-32. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-32. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-32. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Marton Géza, a felügyelőbizottság elnöke /1. pontnál/ 
Vaszily Miklós mb. vezérigazgató /1-3. pontoknál/ 

Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató /1-3. pontoknál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-10. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 07 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton 
szereplő előterjesztések napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács a 
jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett az 564/2016. (V. 31.) számon 
az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-124/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
Felügyelőbizottságának beszámolója 
MTVA-131/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. I.–III. havi 
beszámolója 
MTVA-132/2016. Az MTVA által támogatott közszolgálati audiovizuális 
médiaszolgáltatásokhoz szükséges, egy HD csatorna műsorszórása DVB-T rendszerben, a 
magyarországi országos digitális földfelszíni műsorszóró hálózaton tárgyú, az M5 
indításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindítása 
MTVA-133/2016. Az MTVA által indításra kerülő M5 csatorna programjának eljuttatása a 
nézőkhöz digitális műholdas műsorterjesztési platform (DVB-S2) felhasználásával tárgyú, az 
M5 indításához kapcsolódó 6561/2014 számú szerződés módosítása 
MTVA-125/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kérelme 
MTVA-126/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Múlt-kor Kulturális Alapítvány méltányossági kérelme 
MTVA-127/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított T.ZS.M. Bt. tájékoztatója 
MTVA-128/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Természetfilm.hu Tudományos 
Filmműhely Egyesület tájékoztatója 
MTVA-129/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2014 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított The Hoppies Kft. tájékoztatója 
MTVA-130/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINEMON Entertainment Kft. 
tájékoztatója 
284/2016. A Médiatanács 560/2016. (V. 24.) számú döntésének módosítása 
285/2016. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz, Rádió 1) rádiós médiaszolgáltató kérelme 
az Mttv. 21. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek fokozatos elérésére 
vonatkozó hatósági szerződés megkötésére 
275/2016. A Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 14-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 
283/2016. Az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 11-én beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata 
276/2016. A Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 3-án közzétett pályázati felhívásra 2016. április 7-én 
beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 
277/2016. A Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2015. október 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 
278/2016. A Baja 89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 
279/2016. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 
bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása I. 
280/2016. A Nyugat Rádió Kft. (Szombathely 88,4 MHz – Nyugat Rádió Szombathely 88,4) 
helyi rádiós médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme 
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266/2016. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádióban 2016. február 29-én 
sugárzott 7térítő című műsorszám korhatári besorolása – az Mttv. 9. § (4) bekezdésének 
megsértése (előzmény: 154/2016. előterjesztés) 
268/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 12-én 
sugárzott Önindító című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 
a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 
269/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 15-én 
sugárzott Önindító című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 
a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 
281/2016. Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 
12-én, 13-án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 
műsorszámokkal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának vélelmezett megsértése] 
272/2016. Az MSZP országgyűlési képviselői kérelme alapján indult, a Médiatanács 
1522/2015. (XI. 17.) számú végzésével megszüntetett általános hatósági felügyeleti eljárás 
bírósági határozat alapján történő lezárása [előzmény: 554/2015. számú (MN/32375-2/2015. 
ügyiratszámú) előterjesztés] 
274/2016. Dr. Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő közszolgálati médiaszolgáltatóval 
szemben előterjesztett beadványai 
270/2016. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. március 9-én 12 
óra 22 perctől sugárzott Aktív című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 
271/2016. A Médiahíd Kft. által üzemeltetett Híd Rádió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Telkibánya 100,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 20-26. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12), továbbá a 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] 
267/2016. 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 
megsértése] – előzmény: 203/2016. számú előterjesztés 
273/2016. 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 Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében, az Mttv. 32. § (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 194/2016. számú előterjesztés 
282/2016. A HANG-ADÁS Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft. által 
üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2016. 
április 18. és április 24. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
1693/2015. (XII. 15.) számú határozat 5.7., 5.8., 5.9. és 5.16. pontjaiban foglalt, valamint az 
Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában és az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 
265/2016. A hallási fogyatékkal élők számára akadálymentesített műsorszámokkal 
kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2015. II. félév) 
E-27/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék és a 
Kúria által, a Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-124/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

Felügyelőbizottságának beszámolója 
 
Marton Géza, a felügyelőbizottság elnöke ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 565/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Felügyelőbizottságának 2015. évi 

beszámolójáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap Felügyelőbizottságának beszámolóját. 
 
 
2. MTVA-131/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. I.–III. 

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

A Médiatanács 566/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. I–III. havi beszámolójáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. I–III. havi beszámolóját. 
 
 
3. MTVA-132/2016. Az MTVA által támogatott közszolgálati audiovizuális 

médiaszolgáltatásokhoz szükséges, egy HD csatorna műsorszórása DVB-T 
rendszerben, a magyarországi országos digitális földfelszíni műsorszóró hálózaton 
tárgyú, az M5 indításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindítása 

 
Az előterjesztő az előterjesztés napolását kérte, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott. 
 
 
4. MTVA-133/2016. Az MTVA által indításra kerülő M5 csatorna programjának 

eljuttatása a nézőkhöz digitális műholdas műsorterjesztési platform (DVB-S2) 
felhasználásával tárgyú, az M5 indításához kapcsolódó 6561/2014 számú 
szerződés módosítása 

 
Az előterjesztő az előterjesztés napolását kérte, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott. 
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5. MTVA-125/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem kérelme 

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

A Médiatanács 567/2016. (V. 31.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Moholy-

Nagy Művészeti Egyetem 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 Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem „Kortárs gyermekversek és dalok 2” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2015-16/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott képes 
forgatókönyv és rendezői koncepció módosítására vonatkozó kérelmet elfogadja, azzal, hogy 
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. 
 
 
6. MTVA-126/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2013 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Múlt-kor Kulturális Alapítvány 
méltányossági kérelme 

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

A Médiatanács 568/2016. (V. 31.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Múlt-kor Kulturális 

Alapítvány méltányossági kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 224/2013. (II. 13.) számú döntésével 
a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(EMBERJUDIT2013) kedvezményezetté nyilvánított Múlt-kor Kulturális Alapítvány MA-
EMBERJUDIT2013-46/2013. iktatószámon nyilvántartott „Rákosi Mátyás száműzetésben” 
című pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési és beszámolási határidő 2016. augusztus 16-ára, valamint a 
bemutatási határidő 2017. február 28-ára történő módosításához, azzal, hogy 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. 
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7. MTVA-127/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
T.ZS.M. Bt. tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Médiatanács tudomásul 
vett.  
 
 
8. MTVA-128/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Médiatanács tudomásul 
vett.  
 
 
9. MTVA-129/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

DARGAYATTILA2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított The 
Hoppies Kft. tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Médiatanács tudomásul 
vett.  
 
 
10. MTVA-130/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
CINEMON Entertainment Kft. tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Médiatanács tudomásul 
vett.  
 
 
11. 284/2016. A Médiatanács 560/2016. (V. 24.) számú döntésének módosítása 
 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 569/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Médiatanács 560/2016. (V. 24.) számú döntésének módosítása tárgyában 

 
A Médiatanács az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló 
pályázati eljárás eredményének tárgyában meghozott 560/2016. (V. 24.) számú döntését a 
pályázati ajánlatok értékelése tekintetében az alábbiak szerint módosítja. 
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Pályázó Műsorterv  
max. 38 pont (max. 20 + 5 + 8) 

Médiaszolgáltatási  
tapasztalat (max.  

8 pont) 

Kiegészítő  
médiaszol- 

gáltatás  
(max. 2  
pont) 

Össz- 
pont- 
szám 

 A szöveg  
aránya az  
éjszakai  

órák (23.00- 
05.00) nélküli napi  

műsoridő- 
ben 

(max. 20  
pont) 

A  
hírműsor- 
számok  

időtartama 
(max. 10 pont) 

Műsor- 
terv  

(max. 8  
pont) 

   

Magyar  
Múzsa Kft. 

20 pont 
(80%) 

10 pont 8 pont 0 pont 2 pont 
40  

pont 

Magyar  
Katolikus  
Rádió Zrt. 

20 pont 
(60%) 

10 pont 8 pont 6 pont 2 pont 
46  

pont 

 
 
12. 285/2016. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz, Rádió 1) rádiós médiaszolgáltató 

kérelme az Mttv. 21. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek fokozatos 
elérésére vonatkozó hatósági szerződés megkötésére 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Auer János, dr. Karas Monika, 
dr. Koltay András is hozzászóltak, majd ezt követően dr. Karas Monika az előterjesztés 
napolását javasolta. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazatával napolta az előterjesztést.  
 
 
13. 275/2016. A Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 14-
én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 570/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 

10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 14-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 
10-én közzétett, a Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
pályázati ajánlatot benyújtó TELEKOM BÉKÉS Kft. pályázót. 
 
 
14. 283/2016. Az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 11-
én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 571/2016. (V. 31.) számú döntése 
az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 

március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 11-én beérkezett pályázati 
ajánlatok 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 
10-én közzétett, az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására pályázati ajánlatot benyújtó Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. pályázót. 
 
 
15. 276/2016. A Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

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

A Médiatanács 572/2016. (V. 31.) 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 
tartalmi vizsgálata (Megafon Rádió Kft.) 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § 
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.6. pontja alapján felvilágosítást kér a 
Megafon Rádió Kft. pályázótól a Balassagyarmat 95,7 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 
2016. április 7-én benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal kapcsolatban: 
 

 a pályázó részletesen vezesse le a Formanyomtatvány III. 1.3. pontja szerinti, a 
szöveg napi, heti és havi mértékére vonatkozóan megtett vállalásait, 

 

 a pályázó nyilatkozzon a „Kirakat”, illetve a „95,7” című műsorszámok hossza 
tekintetében, 

 

 a pályázó fejtse ki, hogy a „Kirakat” című műsorszám hogyan minősül az Mttv. 83. §-a 
szerinti célt szolgáló közszolgálati műsorszámnak a Pályázati Felhívás 2.4.6.2. pontja 
figyelembe vételével. 

 
 
16. 277/2016. A Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

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

A Médiatanács 573/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. 
október 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 

megállapítása 
 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a 
honlapján és hirdetményi úton 2015. október 21-én közzétett, a Budapest 88,8 MHz 
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körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás 
eredményes. 

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

Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése és a pályázati 
felhívás 1.12.3.4. pontja alapján az FM 4 Rádió Szolgáltató Kft. pályázó. 

 
3. A Médiatanács az FM 4 Rádió Szolgáltató Kft. Budapest 88,8 MHz rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi 
médiaszolgáltatásként ismeri el. 

 
4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított FM 4 Rádió 

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

 
5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
 
17. 278/2016. A Baja 89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 574/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Baja 89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja a Baja 89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség Hivatal 
által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint: 
 

Névleges 
telephely 

Frekvencia 
(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Sztereo 
vételkörzet 

(fő) 

Sztereo 
vételkörzet 

(km) 
P A Telepítési feltételek 

Baja 89,8 40 44 36.000 4-6 V ND 

A becsült számított  
ellátottság a  

nemzetközileg koordinált  
adótelephely (18°57’00”;  
46°11’00”) és sugárzási  

paraméterek alapján  
került meghatározásra. 

 
A Médiatanács 575/2016. (V. 31.) számú döntése 

a Baja 89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Baja 89,8 MHz 
helyi médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 
valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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18. 279/2016. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 
20. § (1) bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi 
teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása I. 

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

A Médiatanács 576/2016. (V. 31.) számú döntése 
a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (Baja Marketing Kft. – Baja 

Televízió) 
 

A Médiatanács a 246/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a Baja Marketing Kft. helyi 
közösségi audiovizuális médiaszolgáltató Baja Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásával szemben a 2015. év vonatkozásában megindított hatósági eljárást a 
Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli 
eljárás jogsértést nem tárt fel. 
 

A Médiatanács 577/2016. (V. 31.) számú döntése 
a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (Hegyvidék Média Kft. – 

Hegyvidék Televízió) 
 

A Médiatanács a 250/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a Hegyvidék Média Kft. helyi 
közösségi audiovizuális médiaszolgáltató Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásával szemben a 2015. év vonatkozásában megindított hatósági eljárást a 
Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli 
eljárás jogsértést nem tárt fel. 
 

A Médiatanács 578/2016. (V. 31.) számú döntése 
a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (XV. Média Kommunikációs és 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. – XV TV) 
 
A Médiatanács a 252/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a XV. Média Kommunikációs és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató XV TV 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásával szemben a 2015. év vonatkozásában 
megindított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, 
tekintettel arra, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel. 
 

A Médiatanács 579/2016. (V. 31.) számú döntése 
a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (Molnár TV Kft. – Rábaközi 

Televízió) 
 

A Médiatanács a 253/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a Molnár TV Kft. helyi közösségi 
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audiovizuális médiaszolgáltató Rábaközi Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásával szemben a 2015. év vonatkozásában megindított hatósági eljárást a 
Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli 
eljárás jogsértést nem tárt fel. 
 

A Médiatanács 580/2016. (V. 31.) számú döntése 
a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (Nagykállói Közhasznú Nonprofit 

Kft. – Nagykállói Televízió) 
 
A Médiatanács a 261/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató Nagykállói Televízió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásával szemben a 2015. év vonatkozásában megindított 
hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, 
hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel. 
 

A Médiatanács 581/2016. (V. 31.) számú döntése 
a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (Szentendrei Médiaközpont Kft. 

– TV Szentendre) 
 

A Médiatanács a 273/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a Szentendrei Médiaközpont Kft. 
helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató TV Szentendre állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásával szemben a 2015. év vonatkozásában megindított hatósági eljárást a 
Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli 
eljárás jogsértést nem tárt fel. 
 

A Médiatanács 582/2016. (V. 31.) számú döntése 
a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (Alapítvány a Tatai Televízió 

segítésére Kft. – Tatabányai Televízió) 
 
A Médiatanács a 275/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában az Alapítvány a Tatai Televízió 
segítésére Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató Tatabányai Televízió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásával szemben a 2015. év vonatkozásában megindított 
hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, 
hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel. 
 

A Médiatanács 583/2016. (V. 31.) számú döntése 
a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (Szabadidős Programszervező 

Egyesület – Tiszavasvári Városi Televízió) 
 

A Médiatanács a 277/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a Szabadidős Programszervező 
Egyesület helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató Tiszavasvári Városi Televízió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásával szemben a 2015. év vonatkozásában 
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megindított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, 
tekintettel arra, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel. 
 

A Médiatanács 584/2016. (V. 31.) számú döntése 
a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (Pannon Broadcast Televízió 

Kft. – Főnix TV) 
 
A Médiatanács a 280/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a Pannon Broadcast Televízió 
Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató Főnix TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásával szemben a 2015. év vonatkozásában megindított hatósági eljárást a 
Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli 
eljárás jogsértést nem tárt fel. 
 

A Médiatanács 585/2016. (V. 31.) számú döntése 
a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (Vállalkozók a Városért Média 

Nonprofit Kft. – Kecel TV) 
 
A Médiatanács a 328/2016. (III. 22.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a Vállalkozók a Városért Média 
Nonprofit Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató Kecel TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásával szemben a 2015. év vonatkozásában megindított hatósági eljárást a 
Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli 
eljárás jogsértést nem tárt fel. 
 
 
19. 280/2016. A Nyugat Rádió Kft. (Szombathely 88,4 MHz – Nyugat Rádió Szombathely 

88,4) helyi rádiós médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 586/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Nyugat Rádió Kft. (Szombathely 88,4 MHz – Nyugat Rádió Szombathely88,4) helyi rádiós 

médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme 
 
A Médiatanács a Nyugat Rádió Kft. (Szombathely 88,4 MHz – Nyugat Rádió 
Szombathely88,4) helyi rádiós médiaszolgáltató kérelmére – a kérelemben foglaltaktól 
eltérően – engedélyezi, hogy a médiaszolgáltató a 2014. augusztus 8. és 2016. május 25. 
közötti időszakra vonatkozó bruttó x Ft összegű médiaszolgáltatási díjtartozását a Ket. 74. §-
a alapján 6 havi részletben teljesítse, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 
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20. 266/2016. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádióban 2016. 
február 29-én sugárzott 7térítő című műsorszám korhatári besorolása – az Mttv. 
9. § (4) bekezdésének megsértése (előzmény: 154/2016. előterjesztés) 

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

A Médiatanács 587/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádióban 2016. február 29-én sugárzott 
7térítő című műsorszám korhatári besorolása – az Mttv. 9. § (4) bekezdésének megsértése 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Tilos Rádió adóján 2016. február 29-
én 8 óra 3 perctől sugárzott 7térítő című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 9. § 
(4) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 50 000 Ft bírsággal 
sújtja.  
 
 
21. 268/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 

12-én sugárzott Önindító című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 588/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 12-én sugárzott 

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

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának a Music FM adón 2016. január 12-én 6.00 órától sugárzott Önindító című 
műsorszámban vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
22. 269/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 

15-én sugárzott Önindító című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 589/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 15-én sugárzott 

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

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának a Music FM adón 2016. január 15-én 6 órától sugárzott Önindító című 
műsorszámban vélelmezett megsértése tárgyában. 
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23. 281/2016. Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. 

április 11-én, 12-én, 13-án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott 
Meztelen szerelem című műsorszámokkal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 590/2016. (V. 31.) számú döntése 
Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 12-én, 13-

án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 
műsorszámokkal kapcsolatban besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának a Life Network médiaszolgáltatásán 2016. április 11-én 12 órától sugárzott 
Meztelen szerelem című műsorszámban történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 

A Médiatanács 591/2016. (V. 31.) számú döntése 
Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 12-én, 13-

án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 
műsorszámokkal kapcsolatban besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának a Life Network csatornán 2016. április 11-én 20 órától és április 12-én 11 óra 59 
perctől sugárzott Meztelen szerelem című műsorszámban két alkalommal történt megsértése 
tárgyában.  

 
A Médiatanács 592/2016. (V. 31.) számú döntése 

Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 12-én, 13-
án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 

műsorszámokkal kapcsolatban besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának a Life Network csatornán 2016. április 12-én 19 óra 5 perctől sugárzott és április 
13-án 11 óra 1 perctől ismételt Meztelen szerelem című műsorszámban két alkalommal 
történt megsértése tárgyában.  

 
A Médiatanács 593/2016. (V. 31.) számú döntése 

Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 12-én, 13-
án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 

műsorszámokkal kapcsolatban besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának a Life Network csatornán 2016. április 18-án 12 órától sugárzott Meztelen 
szerelem című műsorszámban történt megsértése tárgyában.  
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A Médiatanács 594/2016. (V. 31.) számú döntése 

Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 12-én, 13-
án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 

műsorszámokkal kapcsolatban besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást Dr. B. Z. bejelentése alapján a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának vélelmezett megsértése tárgyában a Life Network adóján 2016. április 11-én 11:00 
órától, 19 óra 5 perctől (ismétlés április 12-én 11:00 órától), április 12-én 20:00 (ismétlés 
április 13-án 12:00 órától), továbbá április 18-án 11:00 órától és 19 óra 3 perctől (ismétlés 
április 19-én 11:00 órától) sugárzott Meztelen szerelem című műsorszámok vonatkozásában 
és a bejelentéssel kapcsolatban hozott döntéseiről, az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 
megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
24. 272/2016. Az MSZP országgyűlési képviselői kérelme alapján indult, a Médiatanács 

1522/2015. (XI. 17.) számú végzésével megszüntetett általános hatósági felügyeleti 
eljárás bírósági határozat alapján történő lezárása [előzmény: 554/2015. számú 
(MN/32375-2/2015. ügyiratszámú) előterjesztés] 

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

A Médiatanács 595/2016. (V. 31.) számú döntése 
az MSZP országgyűlési képviselői kérelme alapján indult, a Médiatanács 1522/2015. 

(XI. 17.) számú végzésével megszüntetett általános hatósági felügyeleti eljárás bírósági 
határozat alapján történő lezárása 

 
A Médiatanács Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Bárándy Gergely, Burány Sándor, Demeter 
Márta, Gőgös Zoltán, Gúr Nándor, Harangozó Gábor, Dr. Harangozó Tamás, Heringes Anita, 
Dr. Hiller István, Hiszékeny Dezső, Horváth Imre, Dr. Józsa István, Kiss László, Korózs 
Lajos, Kunhalmi Ágnes, Dr. Legény Zsolt, Lukács Zoltán, Mesterházy Attila, Dr. Molnár Zsolt, 
Szabó Sándor, Dr. Szakács László, Teleki László, Tóbiás József, Dr. Tóth Bertalan, Tóth 
Csaba, Tukacs István, Dr. Varga László és Velez Árpád országgyűlési képviselőknek a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. hírügynökségi szolgáltatásával kapcsolatos kérelme alapján 
indult, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.Kpk.46.741/2015/4. számú 
végzése alapján folytatott általános hatósági felügyeleti eljárásban a Kérelmezők kérelmét 
elutasítja. 
 
 
25. 274/2016. Dr. Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő közszolgálati 

médiaszolgáltatóval szemben előterjesztett beadványai 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Auer János és Dr. Koltay András 
hozzászólt. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 
  



16 

A Médiatanács 596/2016. (V. 31.) számú döntése 
dr. Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő közszolgálati médiaszolgáltatóval szemben 

előterjesztett beadványai 
 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárásokat dr. Szabó Szabolcs bejelentései alapján, és 
erről, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 
 
 
26. 270/2016. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. március 

9-én 12 óra 22 perctől sugárzott Aktív című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 
Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 597/2016. (V. 31.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. március 9-én 12 óra 22 

perctől sugárzott Aktív című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) 
pontjának vélelmezett megsértése] 

 
1. A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 

hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) 
pontjának az TV2 csatornán 2016. március 9-én 12 óra 22 perctől sugárzott Aktív című 
műsorszámban történt vélelmezett megsértése tárgyában.  
 

2. A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon, a fenti műsorszámban 
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg a BeeRiders Kft. 
szolgáltatását, és ha igen, csatolja az erről szóló dokumentumokat. 

 
 
27. 271/2016. A Médiahíd Kft. által üzemeltetett Híd Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Telkibánya 100,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 
20-26. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12), továbbá a 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 
megsértése] 

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

A Médiatanács 598/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Médiahíd Kft. által üzemeltetett Híd Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Telkibánya 100,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 20-26. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12), továbbá a 

64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Médiahíd Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 
szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Híd Rádió állandó megnevezésű adón 2016. 
március 20-26. között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 63. § (12), valamint a 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése tárgyában. 
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A Médiatanács 599/2016. (V. 31.) számú döntése 
a Médiahíd Kft. által üzemeltetett Híd Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Telkibánya 100,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 20-26. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12), továbbá a 

64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít az FM-4 Rádió Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Mária Rádió Völgyhíd 
állandó megnevezésű adón 2016. március 20-26. között a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
28. 267/2016. 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 megsértése] – előzmény: 203/2016. számú 
előterjesztés 

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

A Médiatanács 600/2016. (V. 31.) 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 

megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Sárrét Média Bt. az általa üzemeltetett Sárrét FM 
állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 4-6. közötti működése 
során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000 Ft bírsággal 
sújtja.  
 
 
29. 273/2016. 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 
Smtv. 20. § (3) bekezdésében, az Mttv. 32. § (2) bekezdésének b) pontjában, 
továbbá az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és 
h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 194/2016. számú 
előterjesztés 

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

A Médiatanács 601/2016. (V. 31.) 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 Smtv. 20. § (3) bekezdésében, az Mttv. 

32. § (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 
66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
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A.) A Médiatanács megállapítja, hogy a Mátra Média Kulturális Egyesület (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Maxi Rádió állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. január 25 – 31. közötti működése során egy esetben 
megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy haladéktalanul 
tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni 
jogsértésektől. 

 
B.) A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Maxi Rádió 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. január 25 – 31. közötti 
működése során negyvenkilenc esetben megsértette az Mttv. 32. § (2) bekezdésének b) 
pontjában foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés 
bb) alpontja alapján 10.000 Ft bírsággal sújtja. 

 
C.) A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Maxi Rádió 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. január 25 – 31. közötti 
működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000 Ft bírsággal sújtja. 

 
 
30. 282/2016. A HANG-ADÁS Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft. által 

üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 
2016. április 18. és április 24. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az 1693/2015. (XII. 15.) számú határozat 5.7., 5.8., 5.9. és 5.16. 
pontjaiban foglalt, valamint az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában és az Smtv. 
20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 602/2016. (V. 31.) számú döntése 
a HANG-ADÁS Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft. által üzemeltetett Karc 

FM állandó megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2016. április 18. és április 24. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1693/2015. (XII. 15.) 

számú határozat 5.7., 5.8., 5.9. és 5.16. pontjaiban foglalt, valamint az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjában és az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a HANG-ADÁS Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató 
és Reklám Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Karc FM állandó megnevezésű körzeti, 
közösségi médiaszolgáltatása vonatkozásában 
 

 a 2016. április 18. és április 24. közötti időszak tekintetében a 1693/2015. (XII. 15.) 
számú határozat 5.7., 5.8., 5.9. és 5.16. pontjainak vélelmezett megsértése tárgyában, 

 a 2016. április 22-én 12:20:47 órától és április 23-án 8:52 órától közzétett időjárás 
jelentés előtt elhangzott felhívásával kapcsolatban, az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt rendelkezés két alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, 

 továbbá kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon arról, hogy 2016. április 22-én 
12:20:47 órától és április 23-án 8:52 órától sugárzott időjárás jelentések során fizetés 
vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében tette közzé a METEO-Klinika szolgáltatásainak 
ajánlatait. Amennyiben igen, csatolja az ezt alátámasztó megállapodást, 

 a 2016. április 18-án, 21-én és 22-én a Lapszemle című műsorszám közzétételével 
kapcsolatban, az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés három alkalommal 
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történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
31. 265/2016. A hallási fogyatékkal élők számára akadálymentesített műsorszámokkal 

kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2015. II. félév) 
 
A Hivatal részéről Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 603/2016. (V. 31.) számú döntése 
A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak 

ellenőrzése (2015. II. félév) 
 

A Médiatanács elfogadja „A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással 
kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2015. II. félév)” című anyagot, és elrendeli annak 
közzétételét a Médiatanács honlapján. 
 
 
32. E-27/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Fővárosi 

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

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14:37 órakor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. június 6. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
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