
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. június 28-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

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

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

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

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

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

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

Jó Balázs főosztályvezető-helyettes /12-16. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-16. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-16. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Varsányi Ferenc, a bírálóbizottság elnöke /1. pontnál/ 
Fenyősi Zoltán, a bírálóbizottság elnöke /2. pontnál/ 

Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató /1-5. pontoknál/ 
Vas Imre üzemeltetési igazgató /1-5. pontoknál/ 

Beckerné dr. Molnár Olga referatúravezető /1-7. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 10 óra 02 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Auer János egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt az 
ülésen. Dr. Karas Monika 1. napirendi pontként az MTVA-164/2016. számú, 2. napirendi 
pontként az MTVA-163/2016. számú előterjesztés tárgyalását javasolta, majd ezzel a 
módosítással a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő előterjesztések 
napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett a 749/2016. (VI. 28.) számon az alábbi előterjesztéseket 
és tájékoztatót vette napirendre: 
 
MTVA-164/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 
2016/25. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-163/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás első 
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-160/2016. „Az MTVA által támogatott közszolgálati audiovizuális 
médiaszolgáltatásokhoz szükséges, egy HD csatorna műsorszórása DVB-T rendszerben, a 
magyarországi országos digitális földfelszíni műsorszóró hálózaton” tárgyú, az M5 
indításához kapcsolódó szerződés megkötése 
MTVA-161/2016. „Az MTVA által indításra kerülő M5 csatorna programjának eljuttatása a 
nézőkhöz digitális műholdas műsorterjesztési platform (DVB-S2) felhasználásával” tárgyú, 
6561/2014. számú szerződés módosítása 
MTVA-162/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírandó 2 millió 
euró összegű bankgarancia keret biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás előzetes 
jóváhagyása tárgyában 
MTVA-165/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás támogatási 
szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-166/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 
támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 
331/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás felfüggesztése 
328/2016. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) 
bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása III. 
329/2016. A Médiatanács által az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2016. március 10-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 
330/2016. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz, Rádió 1) PJ/15118-1/2016. iktatószámú 
kérelme alapján indult hatósági eljárás lezárása 
324/2016. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Lánchíd Rádió száz pont kettő állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. 
május 9-15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
327/2016. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által üzemeltetett Credo Rádió 
(Szombathely 98,8 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 
7-13. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 251/2016. számú előterjesztés 
325/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. május 26-án 6 órai 
kezdettel sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 
326/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. április 7-
én, 8-án, 14-én, 15-én, 21-én, 22-én és 28-án, 29-én sugárzott Story Extra című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának és 31. § (2) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 
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E-33/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Kúria által, a Médiatanács 
határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-164/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 

eljárás 2016/25. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 
Varsányi Ferenc, a bírálóbizottság elnöke ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 750/2016. (VI. 28.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 2016/25. hetében beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2016/25. hetében – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot 
támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

az iktatószám:  
MA-ESCHER 

KÁROLY 
2016-…/2016. 

a kedvezményezett neve 
a megörökítendő esemény  

megnevezése 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

1 Creative Factory Kft. Dzsungel mentőakció 1.950.000 
a megítélt támogatás összesen: 1.950.000 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2016/25. hetében – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi 
pályázatokat nem részesíti támogatásban: 
 

az iktatószám:  
MA-ESCHER 

KÁROLY 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a megörökítendő esemény  

megnevezése 

2 Berta Enikő e.v. 
Dicső Nemzetközi Történelmi  

Emlékhadjárat 

3 MONTAGE-VIDEO Kkt. 
Bemutogató - Mázló Tímea, az első  

magyar siket színésznő portréja 
4 O2 TV Kft. A Győri Filharmonikusok Japánban 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
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(ESCHERKÁROLY2016) 2016/25. heti fordulójához tartozó bírálóbizottsági ajánlást 
elfogadja, és a pályázati eljárás 2016/25. heti fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2016/25. 
heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. június 23-ai ajánlása 
 
 
2. MTVA-163/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás 

első fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Fenyősi Zoltán, a bírálóbizottság elnöke ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas 
Monika kérdésére. Beckerné dr. Molnár Olga jelezte, hogy az írásban a Médiatanács elé tárt 
előterjesztéshez képest az ülésen kiosztott módosítással kerüljön figyelembevételre az 
előterjesztés 2. oldala. A Médiatanács a kért javítás figyelembevételével, a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 751/2016. (VI. 28.) számú döntése 
a KMUSZ2016 pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KMUSZ2016) első fordulójában az alábbi pályázatokat érvénytelenség miatt kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
KMUSZ2016- 

…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

2 Klubrádió Zrt. Klubrádió 

24 
Várpalotai Hírcentrum Nonprofit  

Kft. 
Hírcentrum Televízió 

29 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió 

30 Pécsi Kommunikációs Központ Kft. Pécs TV 

35 Domino Tv ZRt.  d1 tv 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KMUSZ2016) 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- 
KMUSZ2016- 

…/2016. 
a kedvezményezett neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

5 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió 4 774 240 

9 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió 3 548 373 

11 Fanny-Film Kft. Rádió Szentendre 948 746 

13 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus Rádió  

92,3 MHz 
2 946 000 

14 Katolikus Rádió Zrt. Magyar Katolikus Rádió 2 983 000 

17 Fanny-Film Kft. VKC TV 3 241 860 

18 Sanocki Péter János Balmazújváros Televízió 799 257 

22 Szentendrei Médiaközpont Kft. TV Szentendre 3 355 490 

27 Média Universalis Alapítvány Első Pesti Egyetemi Rádió 210 574 

32 FM 4 Rádió Kft.  Mária Rádió Völgyhíd 490 380 

33 
B.-A.-Z. Megye Betegeiért  

Alapítvány 
Csillagpont Rádió 634 802 

36 Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft. BonumTV 5 000 000 

37 
Zemplén Televízió Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Zemplén TV 4 939 919 

38 Mária Rádió Frekvencia Kft. Mária Rádió Celldömölk 716 000 

41 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
Credo Rádió 969 360 

15 db a megítélt támogatás összesen: 35.558.001 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KMUSZ2016) 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- 
KMUSZ2016- 

…/2016. 
a pályázó neve a médiaszolgáltatás megnevezése 

1 
Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú  

Tájékoztatásáért Alapítvány 
Szentgál Televízió 

3 RákosmenteTV Kft. RÁKOSMENTE TV / RMtv 

4 KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös Televízió 

6 MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. 90.9 Jazzy Rádió 

7 AERIEL Kft.  Klasszik Rádió 92.1 

8 
Mezőtúri Közművelődési és Sport  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőtúri Városi Televízió 

10 XEROPRESS Bt.  Körös Televízió 

12 
Kistelek Város Művelődéséért és  

Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány 
Kistelek VTV 

15 Centrum Televízió Kft. Centrum TV  

16 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió 

19 Mátyus Lajos Soltvadkerti TV 

20 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió-TV-Dunántúl 

21 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Hajdúnánási Televízió 

23 ÉK-TV Kft.  Pannon Tv 

25 Dede Zsoltné Sári Andrea KÉK-KÁLLÓ TV 

26 Tatai Televízió Közalapítvány TATAI TELEVÍZIÓ 

28 DIGART-M Kft. Szentes Televízió 

31 Somogy Társadalmi Felemelkedéséért  SOMOGY TV 
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Nonprofit KFT. 

34 MÁRIA RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY Mária Rádió Bakony 

39 Médiahíd Kft. Híd Rádió 

40 
PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ  

KÖZPONT  
Ladány Televízió 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KMUSZ2016) első fordulójában a bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és az első fordulót 
lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nyilvánított pályázókat értesítse, 

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

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

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. június 21-ei ajánlása 
 
 
3. MTVA-160/2016. „Az MTVA által támogatott közszolgálati audiovizuális 

médiaszolgáltatásokhoz szükséges, egy HD csatorna műsorszórása DVB-T 
rendszerben, a magyarországi országos digitális földfelszíni műsorszóró 
hálózaton” tárgyú, az M5 indításához kapcsolódó szerződés megkötése 

 
Az Alap részéről Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 752/2016. (VI. 28.) számú döntése 
„Az MTVA által támogatott közszolgálati audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz szükséges, 
egy HD csatorna műsorszórása DVB-T rendszerben, a magyarországi országos digitális 

földfelszíni műsorszóró hálózaton” tárgyú, az M5 indításához kapcsolódó szerződés 
megkötéséről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa hozzájárulását adja a fenti tárgyú 
előterjesztésben foglalt szerződés megkötéséhez. 
 
 
4. MTVA-161/2016. „Az MTVA által indításra kerülő M5 csatorna programjának 

eljuttatása a nézőkhöz digitális műholdas műsorterjesztési platform (DVB-S2) 
felhasználásával” tárgyú, 6561/2014. számú szerződés módosítása 

 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 753/2016. (VI. 28.) számú döntése 
„Az MTVA által indításra kerülő M5 csatorna programjának eljuttatása a nézőkhöz digitális 
műholdas műsorterjesztési platform (DVB-S2) felhasználásával” tárgyú, az M5 indításához 

kapcsolódó Felhasználási szerződés módosításáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az előterjesztésben foglalt 
feltételekkel a Felhasználási szerződés módosítását jóváhagyja. 
 
 
5. MTVA-162/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírandó 

2 millió euró összegű bankgarancia keret biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
előzetes jóváhagyása tárgyában 

 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 754/2016. (VI. 28.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírandó 2 millió euró összegű 

bankgarancia keret biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a fenti tárgyú előterjesztés alapján 
hozzájárulását adja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírandó 2 
millió euró összegű bankgarancia keret biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
elindításához és lefolytatásához. 
 
 
6. MTVA-165/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás 

támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
 
Az Alap részéről Beckerné dr. Molnár Olga ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a 
jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 755/2016. (VI. 28.) számú döntése 
a KMUSZ2016 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és 

mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a KMUSZ2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei 
formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap 
honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés  
2. melléklet: de minimis nyilatkozat 
3. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

3.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén 
3.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén 

4. melléklet: beszámoló űrlap 
5. melléklet: költségösszesítő 
6. melléklet: tételösszesítő 
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7. MTVA-166/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 

eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 
 
Beckerné dr. Molnár Olga ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 756/2016. (VI. 28.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződések és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az ESCHERKÁROLY2016 
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 mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap 
honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés (előfinanszírozás esetén) 
2. melléklet: támogatási szerződés (utófinanszírozás esetén) 
3. melléklet: de minimis nyilatkozat 
4. melléklet: beszámoló űrlap 
5. melléklet: tételösszesítő 
 
 
8. 331/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 25-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás felfüggesztése 

 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 757/2016. (VI. 28.) számú döntése 
a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
felfüggesztése 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Debrecen Városi Televízió Kft. a Médiatanács 
617/2016. (VI. 7.) számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az 
Mttv. 58. § (2) bekezdése alapján a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárást a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig felfüggeszti. 
 
 
9. 328/2016. A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 

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

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 758/2016. (VI. 28.) 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 (Archimedia Kft. – Promontor 
TV) 

 
A Médiatanács a 248/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy Archimedia 
Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a Promontor 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 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000 Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 759/2016. (VI. 28.) 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 (CITY TV Kft. – CITY TV) 

 
A Médiatanács a 249/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a CITY TV 
Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a CITY 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 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000 Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 760/2016. (VI. 28.) 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 (Újpest Sajtó Szolgáltató 

Nonprofit Kft. – Újpesti Közösségi Televízió) 
 
A Médiatanács a 251/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy az Újpest 
Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató az Újpesti 
Közösségi 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 Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 18.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 761/2016. (VI. 28.) 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 (Érdi Városi Televízió és 

Kulturális Kft. – Érd Televízió) 
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A Médiatanács a 255/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy az Érdi Városi 
Televízió és Kulturális Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató az Érd 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 Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja 
alapján 10.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 762/2016. (VI. 28.) 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 (Füzesabonyi Városi 

Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. – Füzesabonyi Városi TV) 
 
A Médiatanács a 256/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a 
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. helyi közösségi audiovizuális 
médiaszolgáltató a Füzesabonyi Városi TV 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 Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 18.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 763/2016. (VI. 28.) 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 (Erményi Csaba – Pomáz TV) 

 
A Médiatanács a 262/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy Erményi 
Csaba helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a Pomáz 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 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 12.000 Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 764/2016. (VI. 28.) 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 (Sárrét Média Bt. – Sárrét TV) 

 
A Médiatanács a 265/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Sárrét 
Média Bt. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a Sárrét 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 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 18.000 Ft bírsággal 
sújtja. 
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A Médiatanács 765/2016. (VI. 28.) 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 (Fanny-Film Kft. – VKC TV) 
 

A Médiatanács a 272/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Fanny-Film 
Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a VKC 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 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 18.000 Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 766/2016. (VI. 28.) 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 (Tatai Televízió Közalapítvány – 

Tatai TV) 
 
A Médiatanács a 276/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Tatai 
Televízió Közalapítvány helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a Tatai 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 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000 Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 767/2016. (VI. 28.) 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 (Mag Televízió Kft. – MAG 

Televízió) 
 
A Médiatanács a 279/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta 
kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Mag 
Televízió Kft helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a MAG 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 Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000 Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 768/2016. (VI. 28.) 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 (Rákosmente TV Kft. – 

Rákosmente TV) 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Rákosmente TV Kft. a Rákosmente 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. 
 
 
10. 329/2016. A Médiatanács által az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 10-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 769/2016. (VI. 28.) számú döntése 
a Médiatanács által az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás lezárása 

 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (2) bekezdése alapján az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) 

pontja szerint megállapítja, hogy az Esztergom 98,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 
vonatkozásában megindított pályázati eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy 
valamennyi benyújtott pályázati ajánlat érvénytelen. 

 
2. A Médiatanács az Mttv. 59. § (4) bekezdése szerint az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja, 

valamint a Pályázati Felhívás 1.10.9.2. g) és m) pontjai alapján megállapítja, hogy a Hold 
Rádiós és Televíziós Reklám Kft. pályázó pályázati ajánlata tartalmi szempontból 
érvénytelen. 

 
 
11. 330/2016. A Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz, Rádió 1) PJ/15118-1/2016. 

iktatószámú kérelme alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 770/2016. (VI. 28.) számú döntése 
a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz, Rádió 1) PJ/15118-1/2016. iktatószámú kérelme 

alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 
MHz, Rádió 1) kérelme alapján PJ/15118/2016. számon indult hatósági eljárást, amely az 
Mttv. 21. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek fokozatos elérésére 
vonatkozó hatósági szerződés megkötésére és a médiaszolgáltatási jogosultságra 
vonatkozó hatósági szerződés módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint megszünteti, tekintettel arra, hogy a Radio Plus Kft. a kérelmét visszavonta. 
 
 
12. 324/2016. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Lánchíd Rádió száz pont kettő 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. május 9-15. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] 
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A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 771/2016. (VI. 28.) számú döntése 
a Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont Kettő állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. május 9-15. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 

(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Lánchíd Rádió Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont 
Kettő állandó megnevezésű adón 2016. május 9-15. között a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint 
a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
13. 327/2016. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által üzemeltetett Credo 

Rádió (Szombathely 98,8 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 
2016. március 7-13. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) 
pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 251/2016. számú 
előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 772/2016. (VI. 28.) számú döntése 
a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által üzemeltetett Credo Rádió (Szombathely 
98,8 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 7-13. közötti 

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

megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Credo Rádió állandó megnevezésű 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 7-13. közötti működése során megsértette az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 
rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
10.000 Ft bírsággal sújtja.  
 
 
14. 325/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. május 
26-án 6 órai kezdettel sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 773/2016. (VI. 28.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. május 26-án 6 órai kezdettel 
sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2016. május 26-án 6 órai kezdettel sugárzott „180 perc” című 
műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét. 
 
 
15. 326/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. 

április 7-én, 8-án, 14-én, 15-én, 21-én, 22-én és 28-án, 29-én sugárzott Story Extra 
című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) 
pontjának és 31. § (2) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 774/2016. (VI. 28.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. április 7-én, 8-án, 

14-én, 15-én, 21-én, 22-én és 28-án, 29-én sugárzott Story Extra című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának és 31. § (2) bekezdésének 

vélelmezett megsértése] 
 
1. A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 

hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) 
pontjának az RTL Klub csatornán 2016. április 7-én 16 óra 56 perctől sugárzott és április 
8-án 12 óra 28 perctől megismételt, valamint az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjának 
2016. április 28-án 16 óra 55 perctől sugárzott és április 29-én 12 óra 24 perctől 
megismételt Story Extra című műsorszámokban, összesen két-két alkalommal történt 
vélelmezett megsértése tárgyában.  
 

2. A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 
hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (2) bekezdésének az 
RTL Klub csatornán 2016. április 28-án 16 óra 55 perctől és április 29-én 12 óra 24 
perctől sugárzott Story Extra című műsorszámokban, összesen két alkalommal történt 
vélelmezett megsértése tárgyában. 
 

3. A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon, a fenti 
műsorszámokban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg a 
Story Magazint, és ha igen, csatolja az erről szóló dokumentumokat. 

 
A Médiatanács 775/2016. (VI. 28.) számú döntése 

a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. április 7-én, 8-án, 
14-én, 15-én, 21-én, 22-én és 28-án, 29-én sugárzott Story Extra című műsorszám hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának és 31. § (2) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának az RTL Klub csatornán 2016. április 14-én 16 óra 56 perctől (április 
15-én 12 óra 26 perctől megismételt) és a 2016. április 21-én 16 óra 56 perctől (április 22-én 
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12 óra 23 perctől megismételt) sugárzott Story Extra című műsorszámokban történt 
vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
16. E-33/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Kúria által, a 

Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékozatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
Ezt követően a Médiatanács – a médiaszolgáltatási lehetőségekre kötött hatósági 
szerződések 2017. évi lejáratára tekintettel – megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést a 
 

 Paks 96,3 MHz, 

 Eger 101,3 MHz, 

 Békéscsaba 88,9 MHz, 

 Szombathely 88,4 MHz, 

 Győr 103,1 MHz, 

 Keszthely 99,4 MHz 

 Hajdúnánás 93,3 MHz, 

 Nagykanizsa 95,6 MHz  
 
médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10:42 órakor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. július 5. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
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 Dr. Kollarik Tamás s. k. Dr. Karas Monika s. k. 
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