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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 03 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika indítványozta a T-35/2016. számú előterjesztés 
napirendre vételét 12. napirendi pontként, majd az említett módosítással a napirendi 
javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel 
szavazásra. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett a 653/2016. 
(VI. 21.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-148/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati 
eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-149/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati 
eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása  
MTVA-150/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati 
eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása  
MTVA-151/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás 
lezárása  
MTVA-152/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asociatia Transikon Egyesület és a Dunatáj 
Alapítvány kérelme 
MTVA-153/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. kérelme 
MTVA-154/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary Kft. méltányossági kérelme 
MTVA-155/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ART Bt. kérelme 
MTVA-156/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SZUPERMODERN STÚDIÓ Kft. kérelme  
MTVA-157/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Match Frame Production Kft. kérelme  
MTVA-159/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. májusi pénzügyi 
jelentése  
T-35/2016. A magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) 
események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati 
eljárás (ESCHERKÁROLY2016) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
309/2016. A Media Universalis Alapítvány (Első Pesti Egyetemi Rádió) Budapest 97,0 MHz 
kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 
szerződésmódosításának kijavítása elírás miatt  
310/2016. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 
bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása II. 
311/2016. Az országos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) 
bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárás lezárása – II. 
315/2016. A kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan  
316/2016. A kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított 
hatósági eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan 
312/2016. Bihari Antal e.v. médiaszolgáltató Körzeti Televízió Esztergom (Esztergom 52. 
csatorna) médiaszolgáltatási jogosultságának az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti 
megújítására vonatkozó kérelme 
313/2016. A Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató (Kontakt 
Rádió) kérelme a Budapest-Terézváros 87,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 
az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján megkötött ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 
módosítására 
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314/2016. A Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
március 10-én közzétett pályázati felhívásra 2016. április 14-én beérkezett pályázati ajánlat 
tartalmi vizsgálata 
317/2016. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi 
kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási 
kötelezettség teljesítése 
318/2016. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi 
közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói 
beszámolási kötelezettség teljesítése 
319/2016. Az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást 
nyújtó médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 
320/2016. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió médiaszolgáltatása 
műsorterjesztési platformjainak módosítása 
321/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 4-én 11 óra 56 perc 
55 másodperces kezdettel sugárzott „Harangszöveg – Trianoni békediktátum emléknapján 
elszakított templomokból” című műsorszámmal kapcsolatban 
322/2016. K. L. A. bejelentése a családon belüli gyermekbántalmazással foglalkozó UNICEF 
kisfilmek miatt 
323/2016. Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány médiaszolgáltató 
Szentgál Televízió helyi közösségi médiaszolgáltatásának a UPC Magyarország Kft. általi 
terjesztésével kapcsolatos jogvita 
E-32/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. május) 
 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-148/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 

pályázati eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Varsányi Ferenc ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 654/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(MACSKÁSSYGYULA2016) első fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek 
nem megfelelő pályázatot kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
MACSKÁSSY- 
GYULA2016- 

…/2016. 

a pályázó neve a filmalkotás tervezett címe 

10 Kedd Kft. Mesék a Tejúton túlról 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(MACSKÁSSYGYULA2016) első 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: 
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iktatószám:  

MA- 
MACSKÁSSY- 
GYULA2016- 

…/2016. 

a  
kedvezményezett  

neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

önálló  
alkotás/  
sorozat 

(epizódok  
száma) 

a rendező  
neve 

az első  
bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás 

(Ft) 

1 
Magyar  

Rajzfilm Kft. 

Egy komisz  
kislány naplója  

3. epizód 

sorozat 
(1) 

Gyulai  
Líviusz 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 500 000 

2 Ranbo Film Kft. 
Lilly csodálatos  

világa (Torta  
epizód) 

sorozat 
(1) 

Pál  
Balázs 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
6 300 000 

3 FP Films Kft. 
Kövér Lajos  
színre lép 

önálló  
alkotás 

Simonyi  
Balázs,  
Molnár  

Jacqueline 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
6 000 000 

4 
IKON Stúdió  
Közhasznú  
Egyesület 

KÖZTESPONT 
önálló  
alkotás 

Szabó- 
Nyulász  
Melinda 

AMC Networks  
Central Europe  

Kft. 
3 236 250 

5 
Official Films  

Kft. 

Ahány király,  
annyi mese – 

A bújócskakirály 

sorozat 
(1) 

Szederkényi  
Bella 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
4 875 000 

7 
CUB Animation  

Kft. 
Volt egyszer  
egy kertész 

önálló  
alkotás 

Tompa  
Borbála  
Eszter 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
4 050 000 

9 
PLAY DEAD  

Kft. 
Kippkopp a fűben 

sorozat 
(1) 

Fabók  
Szilvia 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
5 350 000 

11 Riotfilm Kft. Róma bukása 
önálló  
alkotás 

Turai  
Balázs 

ATV Zrt. 3 500 000 

8 db a megítélt támogatás összesen: 40.811.250 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(MACSKÁSSYGYULA2016) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi 
pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA- 

MACSKÁSSY- 
GYULA2016- 

…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló  
alkotás/  
sorozat 

(epizódok  
száma) 

a rendező  
neve 

az első bemutatást  
vállaló  

médiaszolgáltató 

6 UMATIK Kft. 
Janó Manó és az  

elveszett  
harmatcseppek 

sorozat 
(1) 

Miklósy  
Zoltán 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

8 Bulb Cinema Kft. Kilián 
önálló  
alkotás 

Samaras  
Daphne 

Echo Hungária  
Televízió Zrt. 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(MACSKÁSSYGYULA2016) második fordulójának keretösszegét 19.188.750 Ft-tal 
megnöveli. 
 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(MACSKÁSSYGYULA2016) első fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a 
pályázati eljárás első fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nyilvánított pályázókat értesítse, 
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 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nem nyilvánított pályázókat – így az 
ÁPF III. fejezetének 15.3. pontja alapján kizárt pályázatok benyújtóit is – értesítse, 

 5 napon belül a pályázati eljárás első fordulójának eredményéről, illetve a második 
fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap honlapján 
hozza nyilvánosságra, 

 a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. június 8-ai ajánlása 
 
 
2. MTVA-149/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 

pályázati eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása  
 
Koltay Gábor ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika és dr. Kocsis Noémi 
hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 655/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2016) első fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek 
nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám: 
MA- 

HUSZÁRIK 
ZOLTÁN 

2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

2 Titánia-Master Pro Kft. A buszsofőr 

8 Cuttingroom Bt. 2 M 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2016) első 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-HUSZÁRIK 

ZOLTÁN 
2016-…/2016. 

a kedvezményezett  
neve 

a filmalkotás tervezett  
címe 

a rendező  
neve 

az első bemutatást  
vállaló média- 

szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

1 Popular Média Kft. Grand Prix 
Sós Bálint  

Dániel 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 200 000 

3 CINEMART KFT. 
Megszállottság (alcím:  

A legoember) 
Dombrovszky  

Linda 
ECHO Hungária  

TV Zrt. 
6 790 000 

6 M&M Film Kft. Van egy határ 
Tóth  

Barnabás 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 000 000 

7 FP Films Kft. A belső oldal 
Reich  
Dániel 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 500 000 

9 
FILM-ART  

STUDIO Kft. 
A játék-özvegy 

Odegnál  
Róbert 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 005 000 
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10 
Asociatia  
Transikon  
Egyesület 

Falu Fashion 
Simó  
Ibolya 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
4 995 000 

13 Focusfox Kft. Takeaway_song 
Szabó  
Szonja 

AMC Networks  
Central Europe Kft. 

7 000 000 

14 
Aradi  

Kamaraszínház  
Egyesület 

Lauretta 
Brauner  

Máté 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 157 250 

17 KMH Film Kft. Ugrás 
Bozzay  
Balázs 

ECHO Hungaria  
TV Zrt. 

3 220 000 

19 
Umbrella Kreatív  

Műhely Kft. 
Vendégszeretet 

Csáki  
László 

AMC Networks  
International- 

Central Europe 
6 800 000 

20 
Meteor Filmstúdió 

Kft. 
A legjobb játék 

Deák  
Kristóf 

ATV Zrt. 8 000 000 

11 db a megítélt támogatás összesen: 72.667.250 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2016) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi 
pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: 
MA-HUSZÁRIK 

ZOLTÁN 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 
a rendező neve 

az első bemutatást  
vállaló média- 

szolgáltató 

4 UNIO FILM KFT. 
Szomorú Kacagány  

II. 
Seres Tamás 

Magyar RTL  
Televízió Zrt. 

5 Inforg-M&M Film Kft. Vérnarancs Báthory Orsolya 
AMC Networks  
International -  

Central Europe 

11 TV COM Kft. Falun 
Oláh Kata,  

Csukás Sándor 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

12 Focusfox Kft. A csend szívhangjai Görögh Árpád 
AMC Networks  

Central Europe Kft. 

15 
C+ MANAGEMENT  

HUNGARY KFT. 
Kisül a szíved Bodzsár Márk 

Magyar RTL  
Televízió Zrt. 

16 
Új Budapest Filmstúdió  

Kft. 
Kellemes  

Apokalipszist! 
Nyíri Kovács István 

Echo Hungária  
TV Zrt. 

18 Halluci-Nation Kft. Negyvenhét perc Bak Zsuzsanna 
Echo Hungaria  

TV Zrt. 

21 MOVIE MAKER KFT. Perújrafelvétel Zilahy Tamás 
Magyar RTL  
Televízió Zrt. 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2016) első fordulójában a bírálóbizottság maradék keretösszegre 
vonatkozó javaslatát elfogadva, 2.332.750 Ft-tal növeli a HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati 
eljárás második fordulójában kiosztható keretösszeget. 
 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2016) első fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a 
pályázati eljárás első fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy  

 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nyilvánított pályázókat értesítse, 
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 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nem nyilvánított pályázókat – így az 
ÁPF III. fejezetének 15.3. pontja alapján kizárt pályázatok benyújtóit is – értesítse; 

 5 napon belül a pályázati eljárás első fordulójának eredményéről, illetve a második 
fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről 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. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság ajánlása  
 
 
3. MTVA-150/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 

pályázati eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének 
elfogadása 

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

A Médiatanács 656/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződések és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a 
HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő 
támogatási szerződések és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező 
formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződéseket és azok mellékleteit 8 munkanapon belül az 
Alap honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: Támogatási szerződés filmelőállító kedvezményezett esetében 
2. melléklet: Támogatási szerződés pénzügyi lebonyolító alkalmazása esetében  
3. melléklet: Támogatási szerződés önálló határon túli kedvezményezett esetében  
4. 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 

 
 
4. MTVA-151/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati 

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

A Médiatanács 657/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárás lezárásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 142/2015. (II. 17.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, előre nem tervezhető események azonnali, helyszíni forgatási 
munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2015 pályázati eljárást 
lezárja. 
 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 189/2016. (II. 23.) számú 
döntésével megválasztott bírálóbizottsági megbízási szerződéseket a jelen döntés napjával 
megszünteti. 
 
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 közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
 
5. MTVA-152/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asociatia Transikon Egyesület 
és a Dunatáj Alapítvány kérelme 

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

A Médiatanács 658/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asociatia 

Transikon Egyesület és a Dunatáj Alapítvány kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 63/2015. (I. 20.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2015) kedvezményezetté nyilvánított Asociatia Transikon Egyesület 
„Kötelék, avagy a rab és a börtönőr" című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2015-22/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett és a pénzügyi 
lebonyolító által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2016. 
december 10-ére, a beszámolási határidő 2017. január 24-ére, a bemutatási határidő 2017. 
június 30-ára, valamint a fesztiválnevezési határidő 2018. június 30-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, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
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6. MTVA-153/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. kérelme 

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

A Médiatanács 659/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

KECSKEMÉTFILM 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 KECSKEMÉTFILM Kft. 
„ÁRPÁDOK EMLÉKEZETE sorozat - A keresztesek (Rőtszakállú) Magyarországon” című, 
MA-MACSKÁSSYGYULA2015-4/2015. 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, a bemutatási határidő 
2017. június 30-ára történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
7. MTVA-154/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary Kft. 
méltányossági kérelme 

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

A Médiatanács 660/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm 

Hungary Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary 
Kft. „Csendes gyarmatosítók 2. – A hódítás folytatódik” című, MA-
KOLLÁNYIÁGOSTON2014-17/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2016. szeptember 30-ára, a beszámolási határidő 2016. november 15-ére, a bemutatási 
határidő 2017. március 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. 
 



10 

 
8. MTVA-155/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ART Bt. kérelme 
 

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

A Médiatanács 661/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ART Bt. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1158/2015. (IX. 1.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(NEUMANNJÁNOS2015) kedvezményezetté nyilvánított ART Bt. „Esélyek és veszélyek” 
című, MA-NEUMANNJÁNOS2015-47/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében 
a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és a befejezési és átadási határidőt 
2016. július 27-ére módosítja, 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 a médiatanácsi döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
 
9. MTVA-156/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SZUPERMODERN STÚDIÓ Kft. 
kérelme 

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

A Médiatanács 662/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

SZUPERMODERN 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 SZUPERMODERN STÚDIÓ Kft. 
„Az égigérő fa – A küszöb” című (korábbi cím: „Az égigérő fa”), MA-
MACSKÁSSYGYULA2015-3/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul, hogy a kedvezményezett 
a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (12 perc 10 másodperc ) készítse el, továbbá 
hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a kérelem 
szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba, 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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10. MTVA-157/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Match Frame Production Kft. 
kérelme 

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

A Médiatanács 663/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Match Frame 

Production Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 63/2015. (I. 20.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2015) kedvezményezetté nyilvánított Match Frame Production Kft. 
„Disznóvágás” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2015-23/2015. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési határidő 2016. szeptember 30-ára, a beszámolási határidő 2016. november 14-
ére, a bemutatási határidő 2017. február 28-ára, valamint a fesztiválnevezési határidő 2018. 
március 31-ére történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
11. MTVA-159/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. májusi 

pénzügyi jelentése 
 

Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban 
foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
12. T-35/2016. A magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható 

(ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására 
meghirdetett pályázati eljárás (ESCHERKÁROLY2016) bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

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

A Médiatanács 664/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az ESCHERKÁROLY2016 pályázati 
eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket 
választja meg. 
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 ESCHERKÁROLY2016 

tagok 

Varsányi Ferenc 

Duszka Péter 

Gyurity Monika 
 
A Médiatanács az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki 
tisztségére Varsányi Ferencet választja meg. 
 
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén 
pályázatonként bruttó 25.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén 
pályázatonként bruttó 20.000 Ft-ban állapítja meg. A bírálóbizottsági elnök és a tagok 
megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya: 2016. június 21-étől 
2016. december 31-éig tart. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak 

szerint kösse meg, 
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének a honlapon történő 

közzétételről. 
 
 
13. 309/2016. A Media Universalis Alapítvány (Első Pesti Egyetemi Rádió) Budapest 

97,0 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 
szerződésmódosításának kijavítása elírás miatt 

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

A Médiatanács 665/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a Media Universalis Alapítvány (Első Pesti Egyetemi Rádió) Budapest 97,0 MHz 

kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 
szerződésmódosításának kijavítása elírás miatt 

 
A Médiatanács a 399/2016. (IV. 5.) számú döntésével elfogadott, a Media Universalis 
Alapítvány 97,0 MHz helyi, kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 
hatósági szerződésmódosítás preambulumában szereplő elírásokat a jelen előterjesztés 
mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás elfogadásával, a Ket. 81/A. § alapján 
kijavítja. 
 
 
14. 310/2016. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 

20. § (1) bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi 
teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása II. 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
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A Médiatanács 666/2016. (VI. 21.) 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 (Sanocki Péter – Balmazújváros 

Televízió) 
 
A Médiatanács a 247/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy Sanocki Péter helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a 
Balmazújváros Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év 
vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 
médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar 
művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az 
Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 667/2016. (VI. 21.) 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 (Ga-Bu Média Kft – Csurgói 

Városi Televízió) 
 
A Médiatanács a 254/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a Ga-Bu Média Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a 
Csurgói Városi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év 
vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 
Médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar 
művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az 
Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza 
 

A Médiatanács 668/2016. (VI. 21.) 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 (Pengő Ferenc – Karcag 

Televízió) 
 
A Médiatanács a 257/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy Pengő Ferenc helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a Karcag 
Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában 
megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a Médiaszolgáltatótól független 
műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől 
beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar művek arányára vonatkozó 
kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 669/2016. (VI. 21.) 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 (Enterart Produkciós Iroda Bt. – 

Szilas TV) 
 
A Médiatanács a 258/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy az Enterart Produkciós Iroda Bt. helyi közösségi audiovizuális 
médiaszolgáltató a Szilas TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év 
vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 
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Médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar 
művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az 
Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 670/2016. (VI. 21.) 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 (Kisújszállási Művelődési 

Központ és Könyvtár – TV Kisúj) 
 
A Médiatanács a 259/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltató a TV Kisúj megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év 
vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 
Médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar 
művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az 
Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 671/2016. (VI. 21.) 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 (Kistelek Város Művelődéséért 

és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány – Kisteleki Városi Televízió) 
 
A Médiatanács a 260/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú 
Közalapítvány és Kulturális Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a Kisteleki 
Városi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában 
megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a Médiaszolgáltatótól független 
műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől 
beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar művek arányára vonatkozó 
kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 672/2016. (VI. 21.) 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 (Dede Zsoltné Sári Andrea – 

Kék-Kálló TV Derecske) 
 
A Médiatanács a 263/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a Dede Zsoltné Sári Andrea helyi közösségi audiovizuális 
médiaszolgáltató a Kék-Kálló TV Derecske állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 
2015. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 
Médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar 
művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az 
Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza 
 

A Médiatanács 673/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
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felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (Püspökladányi Tájékoztató 
Központ – Ladány TV) 

 
A Médiatanács a 264/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a Püspökladányi Tájékoztató Központ helyi közösségi audiovizuális 
médiaszolgáltató a Ladány TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év 
vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 
Médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar 
művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az 
Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 674/2016. (VI. 21.) 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 (Trió-Média-Dunántúl Kft. – 

TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL) 
 
A Médiatanács a 266/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a Trió-Média-Dunántúl Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató 
a TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év 
vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 
Médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar 
művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az 
Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 675/2016. (VI. 21.) 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 (Mátyus Lajos – Soltvadkerti TV) 

 
A Médiatanács a 267/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy Mátyus Lajos helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a 
Soltvadkerti TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában 
megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a Médiaszolgáltatótól független 
műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől 
beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar művek arányára vonatkozó 
kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 676/2016. (VI. 21.) 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 (Infonext Kft. – Info TV) 

 
A Médiatanács a 268/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy az Infonext Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató az Info TV 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az 
Mttv. 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt magyar művekre vonatkozó, valamint az Mttv. 
20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a Médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel 
készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem 
régebben készült magyar művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a 
médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezményt alkalmazza. 
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A Médiatanács 677/2016. (VI. 21.) 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 (Xeropress Bt.– Kőrös Televízió) 
 
A Médiatanács a 269/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a Xeropress Bt. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a Kőrös 
Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában 
megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a Médiaszolgáltatótól független 
műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől 
beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar művek arányára vonatkozó 
kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 678/2016. (VI. 21.) 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 („Kurca-Völgye” Egyesület – 

Kurca TV) 
 

A Médiatanács a 270/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a „Kurca-Völgye” Egyesület helyi közösségi audiovizuális 
médiaszolgáltató a Kurca TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év 
vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 
Médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai művek 
arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 
186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 679/2016. (VI. 21.) 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 (RTV Szekszárd Kft. – RTV 

Szekszárd) 
 

A Médiatanács a 271/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy az RTV Szekszárd Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató az 
RTV Szekszárd állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában 
megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt európai művek arányára 
vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 680/2016. (VI. 21.) 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 (DIGART-M Kft. – Szentes TV) 

 
A Médiatanács a 274/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a DIGART-M Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a 
Szentes TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában 
megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a Médiaszolgáltatótól független 
műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől 
beszerzett, öt évnél nem régebben készült magyar művek arányára vonatkozó 
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kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 681/2016. (VI. 21.) 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 (Madarász Károly Művelődési 

Ház – Túrkeve Televízió) 
 
A Médiatanács a 278/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a Madarász Károly Művelődési Ház helyi közösségi audiovizuális 
médiaszolgáltató a Túrkeve Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. 
év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 
Médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar 
művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az 
Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 682/2016. (VI. 21.) 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 (Zemplén Tv Közhasznú 

Nonprofit Kft. – Zemplén TV) 
 
A Médiatanács a 281/2016. (III. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a Zemplén Tv Közhasznú Nonprofit Kft. helyi közösségi audiovizuális 
médiaszolgáltató a Zemplén TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év 
vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 
Médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar 
művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az 
Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 683/2016. (VI. 21.) 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 (Szabadi Attila – Régió Plusz 

Televízió) 
 

A Médiatanács a 327/2016. (III. 22.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy Szabadi Attila helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a Régió 
Plusz Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában 
megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a Médiaszolgáltatótól független 
műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől 
beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai művek arányára vonatkozó 
kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 

A Médiatanács 684/2016. (VI. 21.) 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 (Kortye Vilmos egyéni vállalkozó 

– WTV) 
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A Médiatanács a 329/2016. (III. 22.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy Kortye Vilmos egyéni vállalkozó helyi közösségi audiovizuális 
médiaszolgáltató a WTV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év 
vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a 
Médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a Médiaszolgáltatótól 
független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai művek 
arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 
186. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 
 
15. 311/2016. Az országos audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § 

(1) bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi 
teljesítésének felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 685/2016. (VI. 21.) 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 (Echo Hungária Zrt. – Echo TV) 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy az Echo Hungária Zrt. az Echo TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt 
műsorkvóta kötelezettséget, ezért a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 
 
 
16. 315/2016. A kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése 

szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában 
megindított hatósági eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő 
időszakra vonatkozóan 

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

A Médiatanács 686/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Actor 

Informatikai és Nyomda Kft. (Pont Rádió)] 
 
A Médiatanács az Actor Informatikai és Nyomda Kft. médiaszolgáltató Pont Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2015. év június-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
33.600,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 687/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Kalló Gyula 

(Code FM – 88,7)] 
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A Médiatanács Kalló Gyula médiaszolgáltató Code FM – 88,7 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év augusztus 
31. – december 31-ig terjedő időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 
havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése 
alapján 23.380,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 688/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Mátra Média 

Kulturális Egyesület (MaxiRádió)] 
 
A Médiatanács a Mátra Média Kulturális Egyesület médiaszolgáltató MaxiRádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2015. év november-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt 
havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése 
alapján 10.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 689/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Sárrét Média 

Bt. (Sárrét FM)] 
 
A Médiatanács a Sárrét Média Bt. médiaszolgáltató Sárrét FM állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év 
augusztus-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
20.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 690/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Gong Rádió 

Kft. (Gong FM)] 
 
A Médiatanács a Gong Rádió Kft. médiaszolgáltató Gong FM állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év október-
december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt 
felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 691/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Tilos Kulturális 

Alapítvány (Tilos Rádió)] 
 

A Médiatanács a Tilos Kulturális Alapítvány médiaszolgáltató Tilos Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2015. év június-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
160.132,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
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A Médiatanács 692/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Nemzetiségi Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Nemzetiségi Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2015. év június-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 70.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 693/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Parlamenti Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Parlamenti Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2015. év június-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 70.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót 
 

A Médiatanács 694/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna World Radio)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Duna World Radio 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2015. év június-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 70.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 695/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett rádiós médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Tiszavasvári 

Média Egyesület (Best of Rádió)] 
 
A Médiatanács a Tiszavasvári Média Egyesület médiaszolgáltató Best of Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség vélelmezett megsértésével kapcsolatban megindított hatósági 
eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az 
eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn. 
 
 
17. 316/2016. A kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2015. június-decemberig 
terjedő időszakra vonatkozóan 
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 696/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [LP Média Kft. 

(„hatoscsatorna”) 
 
A Médiatanács az LP Média Kft. médiaszolgáltató „hatoscsatorna” állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év június-
december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt 
felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 697/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [O2 TV Kft. (O2 

Tv)] 
 
A Médiatanács az O2 TV Kft. médiaszolgáltató O2 Tv állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év június 8. –
december 31-ig terjedő időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
63.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 698/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [TOLNATÁJ 

Zrt. (Tolnatáj TV)] 
 
A Médiatanács a TOLNATÁJ Zrt. médiaszolgáltató Tolnatáj TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év november 
hónap tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 30.000,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 699/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Trial Média 

Kft. (Balaton Televízió)] 
 
A Médiatanács a Trial Média Kft. médiaszolgáltató Balaton Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év június-
december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt 
felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 700/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
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eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Actor 
Informatikai és Nyomda Kft. (Pont TV)] 

 
A Médiatanács az Actor Informatikai és Nyomda Kft. médiaszolgáltató Pont TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2015. év július 16. – december 31-ig terjedő időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 36.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 701/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [B+B Kft. 

(Pátria TV)] 
 
A Médiatanács a B+B Kft. médiaszolgáltató Pátria TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év június-
december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
122.500,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 702/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Dzsupin és 

Társai Bt. (Vértes TV)] 
 
A Médiatanács a Dzsupin és Társai Bt. médiaszolgáltató Vértes TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év június-
december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
122.500,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 703/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Enterart 

Produkciós Iroda Bt. (Szilas TV)] 
 
A Médiatanács az Enterart Produkciós Iroda Bt. médiaszolgáltató Szilas TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2015. év augusztus 11. - december 31-ig terjedő időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 42.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 704/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [JU-ROP 

Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. (Régió Tv Esztergom)] 
 
A Médiatanács a JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató Régió Tv 
Esztergom állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2015. év június-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
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bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 42.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 705/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Mezőtúri 

Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri Városi Televízió)] 
 

A Médiatanács a Mezőtúri Közművelődési és Sport Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Mezőtúri 
Városi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2015. év november-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 20.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 706/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [PROGETTO 

MÉDIA Kft. (FIX)] 
 
A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év június-
december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
122.500,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

 
A Médiatanács 707/2016. (VI. 21.) számú döntése 

a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Timteo Kft. 

(INDEX Televízió)] 
 
A Médiatanács a Timteo Kft. médiaszolgáltató INDEX Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év 
november-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
20.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 708/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Vár-Vill 96’ Kft. 

(Vár TV)] 
 
A Médiatanács a Vár-Vill 96’ Kft. médiaszolgáltató Vár TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év június-
december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
122.500,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 709/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
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eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [AGORA Sport 
és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. (Tatabányai Közösségi Televízió)] 

 
A Médiatanács az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltató 
Tatabányai Közösségi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében 
megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év szeptember-december hónapok 
tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét 
megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt 
alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 710/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági 
eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [„FÜRED 

Stúdió” Televíziós Kft. (FÜRED tv)] 
 
A Médiatanács a „FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. médiaszolgáltató FÜRED tv állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2015. év június-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
56.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 
 
18. 312/2016. Bihari Antal e.v. médiaszolgáltató Körzeti Televízió Esztergom 

(Esztergom 52. csatorna) médiaszolgáltatási jogosultságának az Mttv. 48. § (5) 
bekezdése szerinti megújítására vonatkozó kérelme 

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

A Médiatanács 711/2016. (VI. 21.) számú döntése 
Bihari Antal e.v. médiaszolgáltató Körzeti Televízió Esztergom (52. csatorna) 

médiaszolgáltatási jogosultságának az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti megújítására 
vonatkozó kérelme 

 
A Médiatanács Bihari Antal e.v. Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti, a médiaszolgáltató Körzeti 
Televízió Esztergom (Esztergom 52. csatorna) állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 
tekintetében fennálló médiaszolgáltatási jogosultságának megújítására irányuló kérelmét 
elutasítja, tekintettel arra, hogy az Mttv. 65. § (10) bekezdése szerinti médiaszolgáltatási 
jogosultság megújítására az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján nincs mód. 
 
 
19. 313/2016. A Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató 

(Kontakt Rádió) kérelme a Budapest-Terézváros 87,6 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján megkötött ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés módosítására 

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

 
A Médiatanács 712/2016. (VI. 21.) számú döntése 

a Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató (Kontakt Rádió) kérelme 
a Budapest-Terézváros 87,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § 
(11) bekezdése alapján megkötött ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés módosítására 
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A Médiatanács tekintettel a médiaszolgáltató 2016. június 7-én és 2016. június 13-án 
kérelmeiben foglaltakra, a mellékletben szereplő szerződésmódosítás-tervezet szerint 
módosítja a Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltatóval az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján a Budapest-Terézváros 87,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 2016. 
június 25. és 2016. augusztus 23. közötti időszakban történő hasznosítására megkötött 
ideiglenes hatósági szerződést a médiaszolgáltatás célcsoportja, sajátos arculata, illetve 
központi elemei tekintetében. 
 
 
20. 314/2016. A Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

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

A Médiatanács 713/2016. (VI. 21.) 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 tartalmi 

vizsgálata (TELEKOM BÉKÉS 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 
TELEKOM BÉKÉS Kft. pályázótól a Gyula 90,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 2016. 
április 14-én benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal kapcsolatban: 
 

 a pályázó nyilatkozzon a Formanyomtatvány III. 1.3, illetve 1.4. pontja szerinti 
táblázatában szereplő, a szöveg minimális mértékére tett napi, heti, és havi percbeli 
vállalásainak, illetve a zenei művek maximális mértékére tett napi, heti, és havi 
percbeli vállalásainak tekintetében, 

 a pályázó tételesen vezesse le a Formanyomtatvány III. 3. pontja szerinti 
műsorstruktúra táblázat alapján a hálózatos és a saját műsoridő tekintetében is, hogy 
a „Hírek” című műsorszámot naponta pontosan mikor kívánja sugározni. 

 
 
21. 317/2016. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és 

helyi kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi 
beszámolási kötelezettség teljesítése 

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

A Médiatanács 714/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Alisca Network Kft. (Baja 94,3 MHz)] 

 
1. A Médiatanács az Alisca Network Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Baja 94,3 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
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A Médiatanács 715/2016. (VI. 21.) számú döntése 

a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 

teljesítése tárgyában [Alisca Network Kft. (Dunaföldvár 106,5 MHz)] 
 
1. A Médiatanács az Alisca Network Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Dunaföldvár 106,5 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 716/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Alisca Network Kft. (Paks 107,5 MHz)] 

 
1. A Médiatanács az Alisca Network Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Paks 107,5 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 717/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 MHz)] 

 
1. A Médiatanács az Alisca Network Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Szekszárd 91,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 718/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [BMC Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz)] 

 
1. A Médiatanács a BMC Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Győr 103,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
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A Médiatanács 719/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Fehérvár Rádió Kft. (Székesfehérvár 94,5 MHz)] 

 
1. A Médiatanács a Fehérvár Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 

az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Székesfehérvár 94,5 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 720/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (Mosonmagyaróvár 99,7 MHz)] 

 
1. A Médiatanács a Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató 
Mosonmagyaróvár 99,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 
szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 
tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 721/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (Székesfehérvár 103,8 MHz)] 

 
1. A Médiatanács a Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató 
Székesfehérvár 103,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 
szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 
tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 722/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Kultúr M Kft. (Eger 100,7 MHz)] 

 
1. A Médiatanács a Kultúr M Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Eger 100,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
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A Médiatanács 723/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Kultúr-Média Kft. (Szentes 106,1 MHz)] 

 
1. A Médiatanács a Kultúr-Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 

az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Szentes 106,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 724/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz)] 

 
1. A Médiatanács a Life Essence Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 

az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Tihany 105,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 725/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz)] 

 
1. A Médiatanács az M-Lite Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Miskolc 96,3 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 726/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Rádió Eger Kft. („f.a.”) (Eger 101,3 MHz)] 

 
1. A Médiatanács a Rádió Eger Kft. („f.a.”) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Eger 101,3 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
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A Médiatanács 727/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz)] 

 
1. A Médiatanács a Rádió Helló Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Heves 93,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 728/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában [Turul Média Kft. (Tatabánya 97,8 MHz + Komárom 90,5 MHz)] 

 
1. A Médiatanács a Turul Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Tatabánya 97,8 MHz + Komárom 
90,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 
 
22. 318/2016. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós 

és helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi 
médiaszolgáltatói beszámolási kötelezettség teljesítése 

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

A Médiatanács 729/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában [Civil Rádiózásért Alapítvány (Budapest 98,0 MHz)] 
 

1. A Médiatanács a Civil Rádiózásért Alapítvány médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Budapest 98,0 
MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, 
valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének 
ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 730/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában [Plusz Rádió Kft. (Győr 100,1 MHz)] 
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1. A Médiatanács a Plusz Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 
Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Győr 100,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint 
az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének 
ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 731/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában [Rádió Q Kft. (Budapest 99,5 MHz)] 
 
1. A Médiatanács a Rádió Q Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Budapest 99,5 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint 
az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének 
ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 732/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 
kötelezettség teljesítése tárgyában [Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. (Szentgotthárd 

106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz)] 
 
1. A Médiatanács a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató 
Szentgotthárd 106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése 
szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 733/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában [Tilos Kulturális Alapítvány (Budapest 90,3 MHz)] 
 
1. A Médiatanács a Tilos Kulturális Alapítvány médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Budapest 90,3 
MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, 
valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének 
ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
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A Médiatanács 734/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában [Kalló Gyula (Miskolc-Avas 88,7 MHz)] 
 
1. A Médiatanács Kalló Gyula médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 

167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Miskolc-Avas 88,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint 
az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének 
ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 
 
23. 319/2016. Az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése 

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

A Médiatanács 735/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

tárgyában 
 

1. A Médiatanács a B+B Kft. (Pátria TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 736/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a Centrum Televízió Kft. (Centrum TV) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése 
szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 737/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a DSTV Média Kft. (DSTV Dunaújváros Televízió) médiaszolgáltatóval 

szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) 
bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 
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2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 738/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a Dzsupin és Társai Bt. (Vértes TV) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése 
szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 739/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár (TV Kisúj) 

médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése 
alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének 
ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 740/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a Mag Televízió Kft. (MAG Televízió) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése 
szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 741/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a RTV Szekszárd Kft. (RTV Szekszárd) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése 
szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
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A Médiatanács 742/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a Sárrét Média Bt. (Sárrét TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 743/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

tárgyában 
 

1. A Médiatanács a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (Tótvázsony TV) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) 
bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 

A Médiatanács 744/2016. (VI. 21.) számú döntése 
az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a Vár-Vill 96' Kft. (Vár TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 
beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási 

kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget. 
 
 
24. 320/2016. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió 

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

A Médiatanács 745/2016. (VI. 21.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió médiaszolgáltatása műsorterjesztési 

platformjainak módosítása 
 
1. A Médiatanács – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

vezérigazgatójával történő konzultációt követően, valamint műszaki, gazdasági, 
gazdaságossági és médiapolitikai szempontok vizsgálata után – az Mttv. 98. § (7) 
bekezdése alapján, a solti adóállomás felújítására tekintettel egységes szerkezetben 
módosítja az 1612/2015. (XII. 15.) számú döntését az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint.  
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2. A Médiatanács döntéséről tájékoztatja a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-t és a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot. 

 
 
25. 321/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 
4-én 11 óra 56 perc 55 másodperces kezdettel sugárzott „Harangszöveg – Trianoni 
békediktátum emléknapján elszakított templomokból” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

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

A Médiatanács 746/2016. (VI. 21.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 4-én 11 óra 56 perc 55 
másodperces kezdettel sugárzott „Harangszöveg – Trianoni békediktátum emléknapján 

elszakított templomokból” című műsorszámmal kapcsolatban 
 

A Médiatanács érdemi vizsgálat nélkül elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub 
elnökének a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 4-én 
11 óra 56 perc 55 másodperces kezdettel sugárzott „Harangszöveg – Trianoni békediktátum 
emléknapján elszakított templomokból” című műsorszámmal kapcsolatban benyújtott 
kiegyensúlyozottsági kérelmét.  
 
 
26. 322/2016. K. L. A. bejelentése a családon belüli gyermekbántalmazással foglalkozó 

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

A Médiatanács 747/2016. (VI. 21.) számú döntése 
K. L. A. bejelentése a családon belüli gyermekbántalmazással foglalkozó UNICEF kisfilmek 

miatt 
 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást K. L. A. bejelentése alapján; e döntéséről az Mttv. 
145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
27. 323/2016. Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány 

médiaszolgáltató Szentgál Televízió helyi közösségi médiaszolgáltatásának a UPC 
Magyarország Kft. általi terjesztésével kapcsolatos jogvita 

 
Sarlós Péterné főosztályvezető ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 748/2016. (VI. 21.) számú döntése 
Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány médiaszolgáltató UPC 

Magyarország Kft. műsorterjesztővel szemben előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás 
eljárás tárgyában 
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A Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány médiaszolgáltató 
szerződés létrehozására, szerződés tartalom megállapítására irányuló kérelme alapján 
lefolytatott jogvitás eljárásban a Médiatanács a kérelmet elutasítja. 
 
 
28. E-32/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. május) 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 58 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. június 23. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Szabó Emese s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 dr. Auer János s. k. dr. Karas Monika s. k. 
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