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amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. június 14-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-25 pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-25. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-25. pontoknál/ 
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Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-25. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-25 pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-25. pontoknál/ 
dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-25. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /15-25. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-25. pontoknál/ 

dr. Veres Viktória, a jegyzőkönyv vezetője /1-25. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 
Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató /1. pontnál/ 
Gajdics Ottó bírálóbizottsági elnök /1-3. pontoknál/ 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-7. pontoknál/ 
Vas Imre üzemeltetési igazgató /1. pontnál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 02 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Koltay András és dr. Kollarik Tamás hivatalos elfoglaltságuk miatt 
nem vettek részt az ülésen. Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő 
előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A 
Médiatanács 3/5 arányú igen szavazata mellett a 628/2016. (VI. 14.) számon az alábbi 
előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-147/2016. „Az MTVA részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó 
fuvarszerzési szolgáltatás nyújtása” tárgyú, közbeszerzési eljárás elindítása 
MTVA-141/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás negyedik 
fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-142/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati 
eljárásban beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-143/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárás 
támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-144/2016. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2016 pályázati eljárás 
lezárása 
MTVA-145/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. Stúdió Kft. kérelme 
MTVA-146/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2016. május 1. – május 31.) 
293/2016. Az országos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) 
bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárás lezárása - I. 
294/2016. A Médiatanács koordinátor tag kijelölésére vonatkozó 388/2016. (III. 29.) számú 
döntésének módosítása 
295/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 24-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás felfüggesztése 
298/2016. A Médiatanács által a Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2015. október 21-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes FM 4 Rádió Szolgáltató Kft.-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
299/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 30-án beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata 
304/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. április 8-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 23-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 
300/2016. A Médiatanács 851/2011. (VI. 29.) számú döntése alapján – közösségi jellegű 
médiaszolgáltatásként történő elismeréssel kapcsolatban – publikált „Tájékoztató” és annak 
mellékletét képező Adatbejelentő formanyomtatvány módosítása 
307/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 89,9 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 
296/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Herkules” című filmalkotás előzetes 
klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
297/2016. Szabó Ferenc által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű 
kisközösségi vételkörzetű (Siófok 88,7 MHz) médiaszolgáltatás 2016. január 17-23. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 193/2016. számú előterjesztés 
303/2016. A Lánczos Kornél Gimnázium által üzemeltetett Táska Rádió állandó 
megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Székesfehérvár-Víziváros 97,5 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. február 23-29. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 
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során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) 
bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 224/2016. 
számú előterjesztés 
301/2016. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű 
körzeti médiaszolgáltatás 2016. február 4. és február 10. közötti műsorainak hatósági 
ellenőrzése [a BJ/32550-3/2015. számú határozat r) pontjában foglalt, valamint az Mttv. 
31. § (1) bekezdés b) pontjában, az Smtv. 20. § (3) bekezdésében, az Mttv. 9. § (1) 
bekezdésében, az Mttv. 10. § (4) bekezdésében, az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában 
és az Mttv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
210/2016. számú előterjesztés 
305/2016. A Mag Televízió Kft. által üzemeltetett MAG Televízió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Dabas, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, 
Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel) vezetékes közösségi médiaszolgáltatás 2016. 
február 8-14. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 
202/2016. számú előterjesztés 
306/2016. A Magyar Jazz Rádió Kft. által üzemeltetett Jazzy Rádió állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Dél-Budapest 90,9 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. február 29-
március 6. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt 
rendelkezések megsértése] – előzmény: 211/2016. számú előterjesztés 
302/2016. Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi biztoshelyettes kérdései a Keresztesi 
Krónika című kiadványban megjelent romaellenes írással kapcsolatban 
B-2/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. március-április) 
308/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2016. évi 
költségvetésének időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló 
E-30/2016. A 2016. április 1-jétől 2016. május 31-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 
E-31/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács 
határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 
 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-147/2016. „Az MTVA részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó 

fuvarszerzési szolgáltatás nyújtása” tárgyú, közbeszerzési eljárás elindítása 
 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 629/2016. (VI. 14.) számú döntése 
„Az MTVA által indításra kerülő, az MTVA részére taxi jellegű személyszállításhoz 

kapcsolódó fuvarszerzési szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás elindításáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja az előterjesztésben 
foglalt közbeszerzési eljárás megindítását és lefolytatását. 
 
 
2. MTVA-141/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás 

negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Fenyősi Zoltán ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kocsis Noémi kiegészítést fűzött. A 
Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 630/2016. (VI. 14.) számú döntése 

a REZSI2016 pályázati eljárás negyedik 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) negyedik 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) 

4 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
Credo Rádió (98,8 MHz) 3 600 000 

12 "FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. Füred Televízió 5 400 000 

22 Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. Nagykállói Televízió 5 294 502 

26 RTV. Szekszárd Kft.  RTV Szekszárd 5 265 000 

37 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió (97,5 MHz) 3 555 000 

38 ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. Alpha Rádió (88.9 MHz) 2 223 360 

41 Fanny-Film Kft. 
Rádió Szentendre  

(91,6 MHz) 
3 600 000 

53 Szabó Ferenc Balaton Rádió (88,7 MHz) 1 550 700 

91 INFONEXT Kft. Info TV 4 739 850 

95 
PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ  

KÖZPONT  
Ladány Televízió 5 352 669 

97 HANG-ADÁS Kft. Karc FM (105,9 MHz) 4 500 000 

11 db a megítélt támogatás összesen: 45.081.081 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) negyedik fordulójában – a keretösszeget 2.617.481 Ft-tal a 2016. évi 
támogatási előirányzat terhére megemelve – az alábbi pályázatot támogatja, és a pályázat 
benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA- 

REZSI2016- 
…/2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
a megítélt támogatás  

(Ft) 

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

3.384.000 Ft 

 
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) negyedik fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a negyedik 
fordulót lezárja. 
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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 
negyedik fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

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

 a 2. B) javaslat elfogadása esetén a pályázati eljárásban forráshiány miatt 
támogatásban nem részesített pályázat esetében – az ÁPF VIII. fejezete 20.2. a.) 
pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának visszatérítéséről 15 
munkanapon belül intézkedjen, 

 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. június 9-ei ajánlása  
 
 
3. MTVA-142/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati 

eljárásban beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Gajdics Ottó ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 631/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárásban beérkezett pályázatok bírálóbizottsági 

ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 305/2016. (III. 22.) számú 
döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárásban (FEHÉRGYÖRGY2016) – 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- 
FEHÉRGYÖRGY 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

a rendező  
neve 

az első bemutatást  
vállaló média- 

szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

3 Extreme Film Kft. 
Egy szerelem  

gasztronómiája 
Madarász Isti 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

120 000 000 

9 Halluci-Nation Kft. CURTIZ 
Topolánszky  
Tamás Yvan 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

120 000 000  

16 
MEGA FILM  

KFT. 
Csandra szekere Vitézy László 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

120 000 000  

23 
Szupermodern  

Stúdió Kft. 
A Guszev-ügy Fazakas Péter 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

120 000 000  

25 
FILM-ART  

STUDIO Kft. 
A vadkan  
vadászat 

Pajer Róbert 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
120 000 000  

5 db a megítélt támogatás összesen: 600.000.000 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 305/2016. (III. 22.) számú 
döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárásban (FEHÉRGYÖRGY2016) – a jelen döntés mellékletét 
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képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az 
alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 
iktatószám: MA- 
FEHÉRGYÖRGY 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló médiaszolgáltató 

1 M&M Film Kft. Mamiko nappalai Sára Júlia 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

2 
STONE MARKET  
PICTURES KFT. 

Rejtély Fonyó Gergely 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

4 Pápa Városi Televízió Isten a szekéren Bozsogi János Echo Hungária TV Zrt. 

5 WMA Média Kft. 
Mégis élsz  

Barackvirág 
Nagy Viktor  

Oszkár 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

6 
Debreceni  

Mozgóképkultúra  
Alapítvány 

Macskák szerdája Széles Tamás 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

7 
Debrecen Városi  

Televízió Kft. 
Szállj szabadon Széles Tamás 

Echo Hungária Televízió  
Zrt. 

8 Műhelyfilm Kft. Mindörökké András Ferenc 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

10 
Filmenergy Productions  

Kft. 
Nők Erdélyi Dániel 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

11 AZT-Media Kft. A Mister Breier Ádám 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

12 Art Vision Stúdió Kft. Viola Dobray György 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

13 Popfilm Kft. Bolond Istók 
Hegedűs  
Georgina 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

14 SHANNON IRODA BT. 
"Én vagyok Szent- 

Györgyi" 
Simon Judit 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

15 Cross Dot Film Kft. A gyanú 
Ujj Mészáros  

Károly 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

17 
Crossborder Film  

Korlátolt Felelősségű  
Társaság 

NÉGY LÖVÉS /A VASGRÓF/ Pozsgai Zsolt 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

18 KMH Film Kft. Az utolsó perc Salamon András 
Magyar RTL Televízió  

Zrt. 

19 
Filmfabriq Produkciós  

Kft. 
Házasságon innen  

és túl 
Szabó Szonja 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

20 Siriat Zrt. 
Egy papgyilkosság  

anatómiája 
Dér András 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

21 Riotfilm Produkciós Kft. A kék hajú lány Petrik András 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

22 Content Factory Kft. 
Hová tűnt Kádár  

János? 
Kapitány Iván ATV Zrt. 

24 
FILM-ART STUDIO  

Kft. 
Nino bárkája Miklauzic Bence 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 305/2016. (III. 22.) számú 
döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárásban (FEHÉRGYÖRGY2016) a bírálóbizottsági ajánlást 
elfogadja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nyilvánított pályázókat értesítse, 

 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nem nyilvánított pályázókat értesítse; 

 5 napon belül a pályázati eljárás eredményéről szóló közleményt az Alap honlapján 
hozza nyilvánosságra,  

 a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 
fejezete 14.2.4. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának 
visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

 a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen, 
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 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. június 8-án kelt ajánlása  
 
 
4. MTVA-143/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati 

eljárás támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 632/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a FEHÉRGYÖRGY2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és 
mellékletei formaszövegeit a jelen döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap 
honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: Támogatási szerződés  
2. melléklet: a támogatási szerződés mellékletei: 

Nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak 
való megfelelésről 
Könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

- egyéni könyvvizsgáló esetén 
- könyvvizsgáló társaság esetén 

Beszámoló űrlap 
Költségösszesítő 
Tételösszesítő 
 

 
 
5. MTVA-144/2016. A Médiatanács által meghirdetett EGRILAJOS2016 pályázati 

eljárás lezárása 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 633/2016. (VI. 14.) számú döntése 
az EGRILAJOS2016 pályázati eljárás lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 168/2016. (II. 16.) számú 
döntésével az általa már támogatásban részesített televíziófilm forgatókönyvírás, 
televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs film forgatókönyvírás támogatására 
meghirdetett EGRILAJOS2016 pályázati eljárást lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza 
nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés közleményét. 
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6. MTVA-145/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. Stúdió Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 634/2016. (VI. 14.) számú döntése  
a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. 

Stúdió Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1202/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (MACSKÁSSYGYULA2015) kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. Stúdió Kft. 
„A kozmosz nagykövetei” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2015-1/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési határidő 2016. november 30-ára, a beszámolási határidő 2017. 
január 15-ére, illetve a bemutatási határidő 2017. május 31-ére 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. 
 
 
7. MTVA-146/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 

támogatás ellenőrzési eljárásokról (2016. május 1. – május 31.) 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Médiatanács tudomásul 
vett. 
 
 
8. 293/2016. Az országos 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, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 635/2016. (VI. 14.) számú döntése 
az országos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) bekezdésében 

foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete 
tárgyában megindult hatósági eljárás lezárása (AMC Networks Kft. – Filmmánia) 

 
A Médiatanács az Mttv. 20. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában a 243/2016. (III. 8.) számú végzésével az AMC Networks 
Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Filmmánia 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. 
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9. 294/2016. A Médiatanács koordinátor tag kijelölésére vonatkozó 388/2016. (III. 29.) 
számú döntésének módosítása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 636/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a Médiatanács koordinátor tag kijelölésére vonatkozó 388/2016. (III. 29.) számú döntésének 

módosítása 
 
A Médiatanács 388/2016. (III. 29.) számú döntését egységes szerkezetben, az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
A Médiatanács hatályos ügyrendjének 3.4. és 3.5. pontjai alapján hatáskörébe tartozó, az 
Mttv. 182. § i): az analóg, lineáris médiaszolgáltatási jogosultságok megújításával 
kapcsolatos hatósági ügyekben, Mttv. 182. § j): a médiaszolgáltatási hatósági szerződéssel 
kapcsolatos hatósági ügyekben általános jelleggel; az Mttv. 182. § k): a médiaszolgáltatók 
hálózatba kapcsolódásával, vételkörzet-bővítésével kapcsolatos kérelemre induló egyedi 
hatósági ügyekben általános jelleggel, az Mttv. 182. § s): ideiglenes médiaszolgáltatási 
hatósági szerződésekkel összefüggő feladatokban általánosan felelős koordinátor tagként  
dr. Karas Monikát, akadályoztatása esetén dr. Koltay Andrást jelöli ki. 
 
 
10. 295/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 24-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás felfüggesztése 
 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 637/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 24-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
felfüggesztése 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Debrecen Városi Televízió Kft. a Médiatanács 
546/2016. (V. 17.) számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – 
az Mttv. 58. § (2) bekezdése alapján a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárást a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig felfüggeszti. 
 
 
11. 298/2016. A Médiatanács által a Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. október 21-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes FM 4 Rádió 
Szolgáltató Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 638/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a Médiatanács által a Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2015. október 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
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eljárásban nyertes FM 4 Rádió Szolgáltató Kft-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 88,8 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2015. október 21-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban 573/2016. (V. 31.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az FM 4 Rádió Szolgáltató Kft. – az Mttv. 
63. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1. pontja alapján az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint kezdeményezi az FM 4 Rádió Szolgáltató Kft-vel hatósági 
szerződés megkötését.  
 
 
12. 299/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 30-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 639/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április 

28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 30-án beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.11.10.2. pontja alapján hívja fel hiánypótlásra a FRISS 
MÉDIA Kft. pályázót a Kisvárda 93,4 MHz helyi vételkörzetű, közösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata vonatkozásában 
 

 a Pályázati Felhívás 2.6.10.18. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő megtétele, 

 a Pályázati Felhívás 2.6.10.32. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő megtétele, 

 a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány IV. pontja szerinti táblázat megfelelő kitöltése 
tekintetében. 

 
 
13. 304/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. április 8-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 23-án 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 640/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 

április 8-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 23-án beérkezett pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálata (Debrecen Városi Televízió Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.2. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Debrecen 
Városi Televízió Kft. pályázót 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.7. pontja szerinti nyilatkozat,  

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontjának mindenben megfelelő bankigazolás, és 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontja szerinti hivatalos igazolások tekintetében. 
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A Médiatanács 641/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 

április 8-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 23-án beérkezett pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálata (KREDIT HOLDING Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.2. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a KREDIT 
HOLDING Kft. pályázót 
 

 a Formanyomtatvány VI. pontja szerint tervezett költségek, tervezett bevételek, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.5.3 pontjában megfelelő műszaki terv, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.1. pontja szerinti nyilatkozat, és 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.7. pontja szerinti nyilatkozat tekintetében. 
 
 
14. 300/2016. A Médiatanács 851/2011. (VI. 29.) számú döntése alapján – közösségi 

jellegű médiaszolgáltatásként történő elismeréssel kapcsolatban – publikált 
„Tájékoztató” és annak mellékletét képező Adatbejelentő formanyomtatvány 
módosítása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 642/2016. (VI. 14.) számú döntése  
a Médiatanács 851/2011. (VI. 29.) számú döntése alapján – a közösségi jellegű 

médiaszolgáltatásként történő elismeréssel kapcsolatban – publikált „Tájékoztató” és annak 
mellékletét képező Adatbejelentő formanyomtatvány módosítása tárgyban 

 
A Médiatanács jelen előterjesztésben foglaltak szerint: 
 
1. Elfogadja az Előterjesztés I. számú mellékletét képező, „A Nemzeti Média -és Hírközlési 

Hatóság Médiatanácsának Tájékoztatója a közösségi médiaszolgáltatásként történő 
elismeréssel kapcsolatban” c. dokumentum módosítását, és megbízza a Hivatalt annak 
NMHH honlapján történő közzétételével. 

2. Elfogadja az Előterjesztés II. számú mellékletét képező, „Kérelem lineáris 
médiaszolgáltatás – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 66. § szerinti – közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére” c. Adatbejelentő 
formanyomtatványt, és megbízza a Hivatalt annak NMHH honlapján történő 
közzétételével. 

 
 
15. 307/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 89,9 
MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 643/2016. (VI. 14.) számú döntése 
Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 89,9 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 
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A Médiatanács Csőszi Viktor médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Kiskunfélegyháza 89,9 
MHz kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség 2016. június 25. és 2016. augusztus 23. 
közötti időszakban történő hasznosítására, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 
szerződésben foglaltak szerint. 
 
 
16. 296/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Herkules” című filmalkotás 

előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 644/2016. (VI. 14.) számú döntése 

a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Herkules” című filmalkotás előzetes klasszifikációja 
iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 
A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján 
előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy a „Herkules” című filmalkotás az Mttv. 9. § (4) 
bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott) 
sorolandó. 
 
 
17. 297/2016. Szabó Ferenc által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű 

kisközösségi vételkörzetű (Siófok 88,7 MHz) médiaszolgáltatás 2016. január 17-23. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában 
foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 193/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 645/2016. (VI. 14.) számú döntése 
Szabó Ferenc által üzemeltetett Rádió Balaton állandó megnevezésű kisközösségi 

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

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

 
A Médiatanács megállapítja, hogy Szabó Ferenc (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 
Rádió Balaton állandó megnevezésű adóján a 2016. január 17-23. között sugárzott 
műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában foglaltakat, amely jogsértések miatt a Médiatanács a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 110.000,- Ft összegű 
bírsággal sújtja. 
 
 
18. 303/2016. A Lánczos Kornél Gimnázium által üzemeltetett Táska Rádió állandó 

megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Székesfehérvár-Víziváros 97,5 MHz) 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. február 23-29. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
továbbá a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 224/2016. számú előterjesztés 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 646/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a Lánczos Kornél Gimnázium által üzemeltetett Táska Rádió állandó megnevezésű 

kisközösségi vételkörzetű (Székesfehérvár-Víziváros 97,5 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. február 23-29. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 

során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) 
bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Lánczos Kornél Gimnázium (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) a Táska Rádió állandó megnevezésű adóján a 2016. február 23-29. 
között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglaltakat, amely 
jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 30.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
 
 
19. 301/2016. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó 

megnevezésű körzeti médiaszolgáltatás 2016. február 4. és február 10. közötti 
műsorainak hatósági ellenőrzése [a BJ/32550-3/2015. számú határozat r) 
pontjában foglalt, valamint az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában, az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésében, az Mttv. 9. § (1) bekezdésében, az Mttv. 10. § (4) bekezdésében, 
az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában és az Mttv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 210/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Vass Ágnes hozzászólt. A 
Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 647/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű körzeti 

kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. február 4. és február 10. közötti műsorainak hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/32550-3/2015. számú határozat r) pontjában 

foglalt, valamint az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában, az Smtv. 20. § (3) bekezdésében, 
az Mttv. 9. § (1) bekezdésében, az Mttv. 10. § (4) bekezdésében, az Mttv. 10. § (2) 

bekezdés b) pontjában és az Mttv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés 
megsértése] 

 
I. A Médiatanács megállapítja, hogy a Trial Média Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 

Balaton Televízió állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. 
február 4. és február 10. közötti adáshéten megsértette a BJ/32550-3/2015. számú 
határozat r) pontjában foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja 
alapján 10 000 Ft bírsággal sújtja. 

II. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió állandó 
megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. február 4-én 18:13 órától 
(ismétlések február 5-én 0:07:26 és 6:01:28 órától) a „Kertszépítők” című, valamint 
február 8-án 18:49:49 órától (ismétlés február 9-én 0:55:39 órától) közzétett „Ismerje 
meg a Balaton legjobb pincészeteit!” című műsorszámok közzétételével öt alkalommal 
megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 
186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű 
magatartás követelményének. 

III. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió állandó 
megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. február 8-án 19:05:02 
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órától (ismétlések február 9-én 1:10:52 és 7:05:42 órától) a „Ki főz ma?” című 
műsorszám három alkalommal történt közzétételével megsértette az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
15 000 Ft bírsággal sújtja. 

IV. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió állandó 
megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. február 4. és február 10. 
közötti adáshéten 15 alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (1) bekezdésében és 10. § 
(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 20 000 Ft bírsággal sújtja. 

V. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió állandó 
megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás ugyanezen adáshéten 23 
alkalommal megsértette Mttv. 10. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezést, 
ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 25 000 Ft bírsággal sújtja. 

VI. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió állandó 
megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás ugyanezen adáshéten 11 
alkalommal megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20 000 Ft 
bírsággal sújtja. 

 
 
20. 305/2016. A Mag Televízió Kft. által üzemeltetett MAG Televízió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Dabas, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Örkény, 
Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel) vezetékes 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. február 8-14. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 64. § (1)-(2) 
bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 202/2016. számú 
előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 648/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a Mag Televízió Kft. által üzemeltetett MAG Televízió állandó megnevezésű helyi 

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

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

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Mag Televízió Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 
a MAG Televízió állandó megnevezésű adóján a 2016. február 8-14. között sugárzott 
műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 
187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 50.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 649/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a Mag Televízió Kft. által üzemeltetett MAG Televízió állandó megnevezésű helyi 

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

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

 
A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdésének j) pontja alapján megszünteti a Dabas 
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Sportcsarnok Kft.-vel szemben 2016. február 8-14. közötti napokon a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 64. § 
(1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában hivatalból 
indított hatósági eljárást. 
 
 
21. 306/2016. A Magyar Jazz Rádió Kft. által üzemeltetett Jazzy Rádió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Dél-Budapest 90,9 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. február 29-március 6. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
továbbá a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 211/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 650/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a Magyar Jazz Rádió Kft. által üzemeltetett Jazzy Rádió állandó megnevezésű helyi 

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

rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar Jazz Rádió Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) a Jazzy Rádió állandó megnevezésű adóján a 2016. február 29-március 
6. között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglaltakat, amely 
jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 30.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
 
 
22. 302/2016. Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi biztoshelyettes kérdései a 

Keresztesi Krónika című kiadványban megjelent romaellenes írással 
kapcsolatban 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Vass Ágnes hozzászólt. A 
Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 651/2016. (VI. 14.) számú döntése 
Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi biztoshelyettes kérdései a Keresztesi Krónika című 

kiadványban megjelent romaellenes írással kapcsolatban 
 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt tájékoztató levelet megküldi Szalayné Sándor 
Erzsébet, nemzetiségi biztoshelyettes részére.  
 
 
23. B-2/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. március-április) 
 
A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 652/2016. (VI. 14.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. március-április) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
 
24. 308/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2016. évi 

költségvetésének időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló 
 
A Médiatanács 3/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és belső határozatot hozott. 
 
 
25. E-30/2016. A 2016. április 1-jétől 2016. május 31-ig kiadmányozott hivatali 

döntésekről 
E-31/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács 
határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 
A Médiatanács tudomásul vette a tájékoztatókban foglaltakat. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 57 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. június 15. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

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


