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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 03 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika szóban javasolta napirendre venni 10. napirendi 
pontként a T-36/2016. számú előterjesztést. Az írásban kiküldött napirendi javaslattól 
eltérően dr. Karas Monika a 367/2016. számú előterjesztést 21. napirendi pontként, a 
368/2016. számú előterjesztést 22. napirendi pontként, a 369/2016. számú előterjesztést 
pedig 23. napirendi pontként javasolta tárgyalásra. Ezekkel a módosításokkal a rendes és a 
sürgősségi napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét 
együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett 800/2016. (VII. 12.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót 
vette napirendre: 
 
MTVA-175/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 
2016/27. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-176/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Studio Nova SRL és a KárpátPress Bt. mint 
pénzügyi lebonyolító kérelme 
MTVA-177/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Ambrus D. Emese PFA és az ART VISION Stúdió Kft. mint 
pénzügyi lebonyolító költségterv módosítására irányuló kérelme 
MTVA-178/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 4KIDS Kft. kérelme 
MTVA-179/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Andromeda Films Kft. (jogelőd: Mirage Film Studio 
Kft.) kérelme 
MTVA-180/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Titánia-Master Pro Kft. kérelme 
MTVA-181/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FM4 Rádió Szolgáltató Kft. kérelme 
MTVA-182/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában kedvezményezetté nyilvánított "FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. méltányossági 
kérelme 
MTVA-183/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2016. június 1. - június 30.) 
T-36/2016. A DARGAYATTILA2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 
344/2016. A BREUER PRESS PRODUCTION Kft. (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 27. 
fszt. 3.) médiaszolgáltató kérelme HETI TV állandó megnevezésű lineáris 
médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 
349/2016. A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár út 8.) 
médiaszolgáltató kérelme Kanizsa TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris 
médiaszolgáltatása (vételkörzet: Nagykanizsa) közösségi médiaszolgáltatásként való 
Médiatanács általi elismerésére 
350/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 30-án beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata 
351/2016. A nyári időszakban érkező műsorterv-módosítási kérelmek 
354/2016. A körzeti audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) 
bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárások lezárása 
358/2016. A körzeti rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 
műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – 
megindult hatósági eljárás lezárása 
359/2016. A helyi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 
műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – 
megindult hatósági eljárás lezárása 
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355/2016. A Mátra Média Kulturális Egyesület (MaxiRádió – Gyöngyös 92,4 MHz) Mttv. 48. § 
(5) bekezdése szerinti kérelme 
356/2016. Az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 MHz - ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltató műsortervének módosítására irányuló kérelme 
357/2016. Az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, 
valamint a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 
MHz, Pápa 90,8 MHz, Sárvár 95,2 MHz, Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, 
Dabas 97,5 MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 
104,2 MHz, Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a 
Magyarországi Mária Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint 
hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése 
iránt, továbbá ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. 
Budapest 88,8 MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba 
kapcsolódása 
367/2016. Az Alisca Network Kft. (Paks 107,5 MHz – Ozone FM 107,5) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/18835-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
368/2016. Az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 MHz – Ozone FM) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/18837-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
369/2016. Az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz – Ozone FM 96,3) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/18844-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
360/2016. A BMC Kft. (Győr 103,1 MHz – Ozone FM) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 
szemben a PJ/33462-1/2012. számon díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában indított 
hatósági eljárás lezárása 
361/2016. Az Alisca Network Kft. (Baja 94,3 MHz – Ozone FM 94,3) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10933-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
362/2016. Az Alisca Network Kft. (Dunaföldvár 106,5 MHz – Ozone FM 106,5) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10932-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
363/2016. Az Alisca Network Kft. (Paks 107,5 MHz – Ozone FM 107,5) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10934-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
364/2016. Az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 MHz – Ozone FM 91,1) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10931-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
365/2016. Az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz – Ozone FM 96,3) körzeti rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10928-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
366/2016. A Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz – Ozone FM 105,7) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10929-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
370/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 10-én 17 órai 
kezdettel sugárzott „Hírösszefoglaló” című műsorszámmal kapcsolatban 
345/2016. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által üzemeltetett Szent István Rádió 95,1 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz + 
Sátoraljaújhely 90,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. május 15-21. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] 
352/2016. A Rádió Q Kft. által üzemeltetett Rádió Q (Budapest 99,5 MHz) állandó 
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 11-17. közötti műsorának hatósági 
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ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
346/2016. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 
médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye [Progádor Nonprofit Kft. 
(Progádor TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
347/2016. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 
médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye [Őcsény Községért 
Közalapítvány (Őcsény TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] 
348/2016. Új eljárás lefolytatása az M-RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 916/2014. (IX. 23.) 
számú médiatanácsi határozat bírósági felülvizsgálata során született ítéletek alapján 
353/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 12-én 
sugárzott Önindító című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 
a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 268/2016. számú előterjesztés 
E-36/2016. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2016. I. félévben 
eddig elvégzett tevékenységéről és eredményeiről 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 

1. MTVA-175/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 
eljárás 2016/27. heti bírálóbizottsági ajánlása 

 
Varsányi Ferenc ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 801/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 2016/27. 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) 2016/27. hetében – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot 
támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2016-…/2016. 

a kedvezményezett  
neve 

a megörökítendő  
esemény megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

7 Filmdzsungel Kft. 
Magyar expedíció a világ  
legmélyebb barlangjába 

1.500.000 

a megítélt támogatás összesen: 1.500.000 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) 2016/27. hetében – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi 
pályázatokat nem részesíti támogatásban: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a megörökítendő esemény  
megnevezése 

6 OMEGA-KREATÍV Bt. 
Az idén 85 éves Keleti Éva  

fotóművész kiállítása 
8 Berta Enikő e.v. Hadak útján 

 
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 
(ESCHERKÁROLY2016) 2016/27. heti fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 
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 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2016/27. 
heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. július 6-ai ajánlása 
 
 
2. MTVA-176/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Studio Nova SRL és a KárpátPress Bt. 
mint pénzügyi lebonyolító kérelme 

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

A Médiatanács 802/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Studio Nova 

SRL és a KárpátPress Bt. mint pénzügyi lebonyolító 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 Studio Nova SRL és KárpátPress 
Bt. mint pénzügyi lebonyolító „Útravaló Erdélyből” című, MA-NEUMANNJÁNOS2015-
42/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a benyújtott kérelmet elfogadja, és 
a befejezési és átadási határidőt 2016. július 23-ára 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 és 
a pénzügyi lebonyolítót. 
 
 
3. MTVA-177/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Ambrus D. Emese PFA és az ART VISION 
Stúdió Kft. mint pénzügyi lebonyolító költségterv módosítására irányuló kérelme 

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

A Médiatanács 803/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Ambrus D. Emese 

PFA és az ART VISION Stúdió Kft. mint pénzügyi lebonyolító kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2014) kedvezményezetté nyilvánított Ambrus D. Emese PFA és 
az ART VISION Stúdió Kft. mint pénzügyi lebonyolító „Európa kis utcája” című, MA-
EMBERJUDIT2014-52/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által benyújtott költségterv-módosításra 
vonatkozó kérelmet elfogadja, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati 
Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
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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 pénzügyi 
lebonyolítót. 
 
 
4. MTVA-178/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 4KIDS Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 804/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 4KIDS Kft. 

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 4KIDS Kft. „Aprófilmek 
Apróságoknak” című, MA-NEUMANNJÁNOS2015-55/2015. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul, 
hogy a kedvezményezett a közszolgálati műsorszámot a kérelem szerinti időtartamban 
készítse el és a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba, valamint 
hozzájárul a kérelemben szereplő új alkotók bevonásához 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. 
 
 
5. MTVA-179/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Andromeda Films Kft. (jogelőd: 
Mirage Film Studio Kft.) kérelme 

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

A Médiatanács 805/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Andromeda 

Films Kft. (jogelőd: Mirage Film Studio Kft.) kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1653/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2014) kedvezményezetté nyilvánított Andromeda Films Kft. (jogelőd: 
Mirage Film Studio Kft.) „És ezt így hogy? - Ásványvíz” című, MA-
MACSKÁSSYGYULA2014-30/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
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2017. január 31-ére, a beszámolási határidő 2017. március 15-ére, a bemutatási határidő 
2017. július 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. 
 
 
6. MTVA-180/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Titánia-Master Pro Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 806/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Titánia-Master 

Pro Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1652/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2014) kedvezményezetté nyilvánított Titánia-Master Pro Kft. 
„Magyarország segítettél” című, MA-EMBERJUDIT2014-67/2014. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési határidő 2016. július 31-ére, a beszámolási határidő 2016. szeptember 15-ére, a 
bemutatási határidő 2017. január 31-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
7. MTVA-181/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FM4 Rádió Szolgáltató Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. Dr. 
Vass Ágnes hozzászólásában javasolta annak jegyzőkönyvben történő rögzítését, hogy az 
előterjesztés tárgyát képező kérelemről a Médiatanács a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján dönt. Dr. Kocsis 
Noémi erre tekintettel az alábbi kiegészítéssel élt: A kérelem elbírálása során kérjük a T. 
Médiatanácsot, hogy a Ptk. szerződésszerű teljesítés szabályaira és a jóhiszeműség elvére 
legyen tekintettel a döntés meghozatala során. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett, a fentiek figyelembe vételével elfogadta az 
előterjesztésben foglalt /A javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 807/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a RADIOALLANDO2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FM4 Rádió 

Szolgáltató Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2015. (II. 10.) számú döntésével 
a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (RADIOALLANDO2015) 
kedvezményezetté nyilvánított FM4 Rádió Szolgáltató Kft. „Jóhírek” című, MA-
RADIOALLANDO2015-5/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja és felhívja az Alapot, hogy a támogatás 
folyósításának felfüggesztését szüntesse meg és a benyújtott, illetve jövőben benyújtásra 
kerülő beszámoló tekintetében az ellenőrzési eljárás lefolytatását és lezárását követően a 
kedvezményezettet megillető támogatási összeget folyósítsa. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntéséről 5 munkanapon belül tájékoztassa a kedvezményezettet, 
valamint a támogatási szerződés és a támogatás-ellenőrzési eljárás rendelkezései alapján 
az ellenőrzési eljárást folytassa le, számoljon el a kedvezményezettel, továbbá az eljárás 
eredményéről 2016. szeptember 30. napjáig tájékoztassa a Médiatanácsot. 
 
 
8. MTVA-182/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás 

negyedik fordulójában kedvezményezetté nyilvánított "FÜRED Stúdió" Televíziós 
Kft. méltányossági kérelme 

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

A Médiatanács 808/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a REZSI2016 pályázati eljárás negyedik fordulójában kedvezményezetté nyilvánított 

"FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az 1614/2015. (XII. 15.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(REZSI2016) negyedik fordulójában kedvezményezetté nyilvánított "FÜRED Stúdió" 
Televíziós Kft. MA-REZSI2016-12/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet elfogadja és felhívja az Alapot a 
támogatási szerződés megkötésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a jelen döntés keltétől számított 5 munkanapon belül döntéséről 
tájékoztassa a kedvezményezetett. 
 
 
9. MTVA-183/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 

támogatás ellenőrzési eljárásokról (2016. június 1. - június 30.) 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
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10. T-36/2016. A DARGAYATTILA2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

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

A Médiatanács 809/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az általa már támogatásban 
részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további epizódjai 
gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-
filmekké alakításának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(DARGAYATTILA2016) beérkezett szinopszisokat és pályázatokat értékelő bírálóbizottság 
tagjává az alábbi személyeket választja meg: 
 

DARGAYATTILA2016 

Madarász István 

Orosz István 

Varsányi Ferenc 

 
A Médiatanács a DARGAYATTILA2016 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki 
tisztségére Orosz Istvánt választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2016. július 21-étől 
2016. december 31-éig tart. 
 
2. 
A Médiatanács az elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400.000 Ft-ban, a 
tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 
munkanapon belül kerül kifizetésre. 
 
A Médiatanács által már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú 
animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes 
sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett 
pályázati eljárásban (DARGAYATTILA2016) valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és 
elkészült filmalkotás megtekintéséért a bizottsági elnök részére bruttó 400.000 Ft, a tagok 
részére bruttó 350.000 Ft díjazás jár. A kifizetés feltétele a bírálóbizottságok működésének 
szabályairól szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, az elnök által benyújtott általános 
értékelés Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a Médiatanács az általános értékelés 
elfogadásával egyidejűleg dönt. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

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

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

közzétételéről. 
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11. 344/2016. A BREUER PRESS PRODUCTION Kft. (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 

27. fszt. 3.) médiaszolgáltató kérelme HETI TV állandó megnevezésű lineáris 
médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi 
elismerésére 

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

A Médiatanács 810/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a BREUER PRESS PRODUCTION Kft. (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 27. fszt. 3.) 
médiaszolgáltató kérelme HETI TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása 

közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban 
 
A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § 
l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – közösségi médiaszolgáltatásként 
ismeri el a BREUER PRESS PRODUCTION Kft. (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 27. fszt. 
3.) médiaszolgáltató HETI TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal az 
Mttv. 44. § (9) bekezdése alapján a határozathozatal napjától mentesíti a Médiaszolgáltatót 
az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 
 
 
12. 349/2016. A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár út 8.) 

médiaszolgáltató kérelme Kanizsa TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű 
lineáris médiaszolgáltatása (vételkörzet: Nagykanizsa) közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

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

A Médiatanács 811/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár út 8.) médiaszolgáltató 

kérelme Kanizsa TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása 
(vételkörzet: Nagykanizsa) közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi 

elismerésére tárgyában 
 
A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § 
l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – közösségi médiaszolgáltatásként 
ismeri el a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár út 8.) 
médiaszolgáltató Kanizsa TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris 
médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a Médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben 
előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 
 
 
13. 350/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 812/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április 

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

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése, és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2016. április 
28-án közzétett, a Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására pályázati ajánlatot benyújtó FRISS MÉDIA Kft. pályázót. 
 
 
14. 351/2016. A nyári időszakban érkező műsorterv-módosítási kérelmek 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot 
és az alábbi belső döntést hozta: 
 

A Médiatanács 2/2016. (VII. 12.) számú belső döntése 
a nyári időszakban bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek tárgyában 

 
A Médiatanács hozzájárul ahhoz, hogy azok a médiaszolgáltatók, amelyek a nyári 
karbantartási munkálatokra, illetve a nyári időszakra hivatkozva ideiglenes műsorterv-
módosítási kérelmet nyújtanak be – amennyiben törvényi kötelezettségeiknek eleget 
tesznek, és a műsorterv-módosítást megfelelően bejelentik, továbbá, ha a kért módosítás 
nem haladja meg a 14 napot – eltérhetnek a hatósági szerződésben rögzített műsortervüktől. 
 
A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy a médiaszolgáltatók nyári műsorterv-módosítási 
kérelmeit megválaszolja, illetve az adatmódosítást a nyilvántartásban rögzítse. 
 
 
15. 354/2016. A körzeti audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) 

bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi 
teljesítésének felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárások lezárása 

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

A Médiatanács 813/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a körzeti audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt 

műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában 
megindult hatósági eljárások lezárása (Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft. – Bonum TV) 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft. a Bonum TV 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében 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 20.000 Ft bírsággal sújtja. 
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A Médiatanács 814/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a körzeti audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt 

műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában 
megindult hatósági eljárások lezárása (ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. – PannonTV) 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy az ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. Pannon TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében 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 36.000 Ft bírsággal sújtja. 
 
 
16. 358/2016. A körzeti rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában 

foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete 
tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 815/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a körzeti rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 

műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – 
megindult hatósági eljárás lezárása (Prodo Voice Studio Zrt. – Music FM – Budapest 89,5 

MHz) 
 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Prodo Voice Studio Zrt. körzeti 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató a Music FM állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette a magyar zenei művekre 
vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 816/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a körzeti rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 

műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – 
megindult hatósági eljárás lezárása (M-Lite Kft. – Ozone FM 96,3 – Miskolc 96,3 MHz) 

 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy az M-Lite Kft. körzeti kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltató az Ozone FM 96,3 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. 
év vonatkozásában megsértette a magyar zenei művekre vonatkozó kvótakötelezettségét, 
ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000 Ft 
bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 817/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a körzeti rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 

műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – 
megindult hatósági eljárás lezárása (Civil Rádiózásért Alapítvány – Civil Rádió – Budapest 

98,0 MHz) 
 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Civil Rádiózásért Alapítvány körzeti 
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közösségi rádiós médiaszolgáltató a Civil Rádió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az 5 évnél nem régebben 
nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem régebben készült magyar zenei művekre illetve 
hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 818/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a körzeti rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 

műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – 
megindult hatósági eljárás lezárása (Magyar Katolikus Rádió Alapítvány – Szent István 

Rádió 91,8 – Eger 91,8 MHz+Gyöngyös 102,2 MHz) 
 

A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány 
körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltató a Szent István Rádió 91,8 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az 5 évnél nem régebben 
nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem régebben készült magyar zenei művekre illetve 
hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 819/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a körzeti rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 

műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – 
megindult hatósági eljárás lezárása (Magyar Katolikus Rádió Alapítvány – Szent István 

Rádió 95,1 – Miskolc 95,1 MHz+Encs 95,4 MHz) 
 

A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány 
körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltató a Szent István Rádió 95,1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. (5) 
bekezdésében foglalt, az 5 évnél nem régebben nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem 
régebben készült magyar zenei művekre illetve hangfelvételekre vonatkozó 
kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja 
alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 820/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a körzeti rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 

műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – 
megindult hatósági eljárás lezárása („Európa Rádió” Közhasznú Nonprofit Kft. – Európa 

Rádió 100,5 – Nyíregyháza 100,5 MHz) 
 

A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy az „Európa Rádió” Közhasznú Nonprofit 
Kft. körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltató az Európa Rádió 100,5 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 22. (5) 
bekezdésében foglalt, az 5 évnél nem régebben nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem 
régebben készült magyar zenei művekre illetve hangfelvételekre vonatkozó 
kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja 
alapján 20.000 Ft bírsággal sújtja. 
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A Médiatanács 821/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a körzeti rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 

műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – 
megindult hatósági eljárás lezárása (Klubrádió Zrt. – Klubrádió – Budapest 92,9 MHz 

 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Klubrádió Zrt. körzeti közösségi rádiós 
médiaszolgáltató a Klubrádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év 
vonatkozásában megsértette a magyar zenei művekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért 
a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezményt alkalmazza. 
 
 
17. 359/2016. A helyi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában 

foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete 
tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 822/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a helyi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvótákra 
vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult hatósági 

eljárás lezárása ["EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió 94,4 – 
Debrecen 94,4 MHz)] 

 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit 
Közhasznú Kft. helyi közösségi rádiós médiaszolgáltató az Európa Rádió 94,4 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az 5 évnél 
nem régebben nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem régebben készült magyar zenei 
művekre illetve hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót 
az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 823/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a helyi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvótákra 
vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult hatósági 

eljárás lezárása ["EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió 90,4 – 
Kisújszállás 103,2 MHz)] 

 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit 
Közhasznú Kft. helyi közösségi rádiós médiaszolgáltató az Európa Rádió 90,4 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az 5 évnél 
nem régebben nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem régebben készült magyar zenei 
művekre illetve hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót 
az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
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A Médiatanács 824/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a helyi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvótákra 
vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult hatósági 

eljárás lezárása ["EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió 100,0 – 
Sátoraljaújhely 100,0 MHz)] 

 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit 
Közhasznú Kft. helyi közösségi rádiós médiaszolgáltató az Európa Rádió 100,0 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az 5 évnél 
nem régebben nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem régebben készült magyar zenei 
művekre illetve hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót 
az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 825/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a helyi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvótákra 
vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult hatósági 
eljárás lezárása ["EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió 87,9 – Szeged 

87,9 MHz)] 
 

A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit 
Közhasznú Kft. helyi közösségi rádiós médiaszolgáltató az Európa Rádió 87,9 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az 5 évnél 
nem régebben nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem régebben készült magyar zenei 
művekre illetve hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót 
az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 826/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a helyi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvótákra 
vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult hatósági 
eljárás lezárása [Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Szent István Rádió 94,0 – Hatvan 94,0 

MHz)] 
 

A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány 
helyi közösségi rádiós médiaszolgáltató a Szent István Rádió 94,0 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az 5 évnél nem régebben 
nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem régebben készült magyar zenei művekre illetve 
hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 827/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a helyi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvótákra 
vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult hatósági 

eljárás lezárása [Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Szent István Rádió 90,6 – 
Sátoraljaújhely 90,6 MHz)] 

 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány 
helyi közösségi rádiós médiaszolgáltató a Szent István Rádió 90,6 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az 5 évnél nem régebben 
nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem régebben készült magyar zenei művekre illetve 
hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
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A Médiatanács 828/2016. (VII. 12.) számú döntése 

a helyi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvótákra 
vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult hatósági 

eljárás lezárása [Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Szent István Rádió 96,4 – 
Törökszentmiklós 96,4 MHz)] 

 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány 
helyi közösségi rádiós médiaszolgáltató a Szent István Rádió 96,4 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az 5 évnél nem régebben 
nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem régebben készült magyar zenei művekre illetve 
hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 829/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a helyi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvótákra 
vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult hatósági 

eljárás lezárása [Hegyalja Média Kft. (Szent István Rádió – Tokaj – Tokaj 101,8 MHz)] 
 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Hegyalja Média Kft. helyi közösségi 
rádiós médiaszolgáltató a Szent István Rádió – Tokaj állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az 5 évnél nem régebben 
nyilvánosságra került vagy 5 évnél nem régebben készült magyar zenei művekre illetve 
hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 15.000 Ft bírsággal sújtja. 
 
 
18. 355/2016. A Mátra Média Kulturális Egyesület (MaxiRádió – Gyöngyös 92,4 MHz) 

Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 830/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a Mátra Média Kulturális Egyesület (MaxiRádió – Gyöngyös 92,4 MHz) Mttv. 48. § (5) 

bekezdése szerinti kérelme 
 

A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-
tervezetet elfogadva – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján 
a Mátra Média Kulturális Egyesület Gyöngyös 92,4 MHz kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített 
együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2021. október 25-ig 
megújítja. 
 
 
19. 356/2016. Az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 MHz - ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós 

médiaszolgáltató műsortervének módosítására irányuló kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 831/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 MHz – ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató 

műsortervének módosítására irányuló kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződéstervezet 
elfogadásával – az IS Rádió Kft. 2016. június 7-i, valamint június 23-i kérelmében foglaltakat 
is figyelembe véve, attól részben eltérően – módosítja a médiaszolgáltató Sárvár 96,5 MHz 
helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában megkötött 
hatósági szerződését a Médiatanács döntésének napjával. 
 
A Médiatanács döntésének indokairól az előterjesztés mellékletében szereplő levéltervezet 
elfogadásával tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 
 
 
20. 357/2016. Az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos 

médiaszolgáltató, valamint a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, 
Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 MHz, Sárvár 95,2 MHz, Monor 106,3 
MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 MHz, Komárom 88,3 MHz) a 
Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, Esztergom 97,4 MHz) 
a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária Rádió Alapítvány 
(Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 
ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 
88,8 MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba 
kapcsolódása 

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

A Médiatanács 832/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Mária 

Rádió Frekvencia Kft. Celldömölk 92,5 MHz ) 
 
1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Celldömölk 92,5 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 

 
2. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 

64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Celldömölk 92,5 MHz 
médiaszolgáltatása, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. 
napjától hálózatba kapcsolódjon az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos 
médiaszolgáltatásával. 
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A Médiatanács 833/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Mária 

Rádió Frekvencia Kft. Monor 106,3 MHz) 
 
1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Monor 106,3 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 
64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Monor 106,3 MHz médiaszolgáltatása, 
mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba 
kapcsolódjon az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos 
médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 834/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Mária 

Rádió Frekvencia Kft. Gyál 98,9 MHz) 
 

1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Gyál 98,9 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 
64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Gyál 98,9 MHz médiaszolgáltatása, 
mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba 
kapcsolódjon az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos 
médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 835/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
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médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 
ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 

MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Mária 
Rádió Frekvencia Kft. Pécel 91,7 MHz) 

 
1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Pécel 91,7 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 
64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Pécel 91,7 MHz médiaszolgáltatása, 
mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba 
kapcsolódjon az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos 
médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 836/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Mária 

Rádió Frekvencia Kft. Dabas 97,5 MHz) 
 

1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Dabas 97,5 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 
64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Dabas 97,5 MHz médiaszolgáltatása, 
mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba 
kapcsolódjon az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos 
médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 837/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Mária 

Rádió Frekvencia Kft. Cegléd 88,3 MHz) 
 
1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Cegléd 88,3 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
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Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 
64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Cegléd 88,3 MHz médiaszolgáltatása, 
mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba 
kapcsolódjon az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos 
médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 838/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Mária 

Rádió Frekvencia Kft. Mór 92,9 MHz) 
 
1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Mór 92,9 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 
64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Mór 92,9 MHz médiaszolgáltatása, mint 
hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba kapcsolódjon 
az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 839/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Mária 

Rádió Frekvencia Kft. Sárvár 95,2 MHz) 
 
1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Sárvár 95,2 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 
64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Sárvár 95,2 MHz médiaszolgáltatása, 
mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba 
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kapcsolódjon az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos 
médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 840/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Mária 

Rádió Frekvencia Kft. Pápa 90,8 MHz) 
 
1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Pápa 90,8 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 
64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Pápa 90,8 MHz médiaszolgáltatása, 
mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba 
kapcsolódjon az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos 
médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 841/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Mária 

Rádió Frekvencia Kft. Komárom 88,3 MHz) 
 
1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Komárom 88,3 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 
64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. Komárom 88,3 MHz 
médiaszolgáltatása, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. 
napjától hálózatba kapcsolódjon az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos 
médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 842/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 
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MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Magyar 

Múzsa Kft. Dömös 104,9 MHz) 
 
1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Magyar Múzsa Kft. Dömös 104,9 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Magyar Múzsa Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 64. § (1) 
bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Magyar Múzsa Kft. Dömös 104,9 MHz médiaszolgáltatása, mint 
hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba kapcsolódjon 
az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 843/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Magyar 

Múzsa Kft. Piliscsaba 104,2 MHz) 
 
1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Magyar Múzsa Kft. Piliscsaba 104,2 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Magyar Múzsa Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 64. § (1) 
bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Magyar Múzsa Kft. Piliscsaba 104,2 MHz médiaszolgáltatása, mint 
hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba kapcsolódjon 
az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 844/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (Magyar 

Múzsa Kft. Esztergom 97,4 MHz) 
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1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Magyar Múzsa Kft. Esztergom 97,4 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Magyar Múzsa Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 64. § (1) 
bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Magyar Múzsa Kft. Esztergom 97,4 MHz médiaszolgáltatása, mint 
hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba kapcsolódjon 
az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 845/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása 

(Médiahíd Kft. Telkibánya 100,6 MHz) 
 

1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Médiahíd Kft. Telkibánya 100,6 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az FM 4 Rádió Kft. 
Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. napján 24.00 
órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Médiahíd Kft. és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 64. § (1) 
bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával 
engedélyezi, hogy a Médiahíd Kft. Telkibánya 100,6 MHz médiaszolgáltatása, mint 
hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. július 20. napjától hálózatba kapcsolódjon 
az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, mint hálózatos médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 846/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása 

(Magyarországi Mária Rádió Alapítvány Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz) 
 
1. A Médiatanács hozzájárul, hogy a Magyarországi Mária Rádió Alapítvány Ajka 93,2 MHz 

+ Várpalota 90,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának hálózatba kapcsolódása az 
FM 4 Rádió Kft. Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával 2016. július 19. 
napján 24.00 órakor megszűnjön. 
 

2. A Médiatanács a Magyarországi Mária Rádió Alapítvány és az FM 4 Rádió Kft. kérelmére 
az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt hatósági szerződésmódosítások 
elfogadásával engedélyezi, hogy Magyarországi Mária Rádió Alapítvány Ajka 93,2 MHz 
+ Várpalota 90,0 MHz médiaszolgáltatása, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 
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2016. július 20. napjától hálózatba kapcsolódjon az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, 
mint hálózatos médiaszolgáltatásával. 

 
A Médiatanács 847/2016. (VII. 12.) számú döntése 

az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), mint hálózatos médiaszolgáltató, valamint a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 
MHz, Sárvár 95,2 MHz,  Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 

MHz, Komárom 88,3 MHz) a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz) a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz ) és a Magyarországi Mária 

Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz), mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatók kérelmei a hálózatba kapcsolódás megszüntetése iránt, továbbá 

ugyanezen médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásainak az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 
MHz (Mária Rádió) médiaszolgáltatási jogosultságával való hálózatba kapcsolódása (FM 4 

Rádió Kft. Veszprém 95,1 MHz) 
 
A Médiatanács az FM 4 Rádió Kft. kérelmére az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján, a 
mellékelt hatósági szerződésmódosítások elfogadásával engedélyezi, hogy az FM 4 Rádió 
Kft. Veszprém 95,1 MHz médiaszolgáltatása, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 
2016. július 20. napjától hálózatba kapcsolódjon az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz, 
mint hálózatos médiaszolgáltatásával. 
 
 
21. 367/2016. Az Alisca Network Kft. (Paks 107,5 MHz – Ozone FM 107,5) helyi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben a PJ/18835-1/2016. számon óvadék rendelkezésre 
állásának ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 848/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az Alisca Network Kft. (Paks 107,5 MHz – Ozone FM 107,5) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 

szemben a PJ/18835-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése 
tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az Alisca Network Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató Paks 
107,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági szerződése 
szerint előírt óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése tárgyában a PJ/18835-1/2016. 
számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti.  
 
 
22. 368/2016. Az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 MHz – Ozone FM) helyi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben a PJ/18837-1/2016. számon óvadék rendelkezésre 
állásának ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

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



26 

A Médiatanács 849/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 MHz – Ozone FM ) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 

szemben a PJ/18837-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése 
tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az Alisca Network Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató 
Szekszárd 91,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági 
szerződése szerint előírt óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése tárgyában a 
PJ/18837-1/2016. számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján megszünteti.  
 
 
23. 369/2016. Az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz – Ozone FM 96,3) helyi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben a PJ/18844-1/2016. számon óvadék rendelkezésre 
állásának ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 850/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz – Ozone FM 96,3) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 
szemben a PJ/18844-1/2016. számon óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése 

tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
 

A Médiatanács az M-Lite Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató Miskolc 96,3 
MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági szerződése 
szerint előírt óvadék rendelkezésre állásának ellenőrzése tárgyában a 
PJ/18844-1/2016.számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján megszünteti.  
 
 
24. 360/2016. A BMC Kft. (Győr 103,1 MHz – Ozone FM) helyi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben a PJ/33462-1/2012. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 851/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a BMC Kft. (Győr 103,1 MHz – Ozone FM) helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben a 

PJ/33462-1/2012. számon díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában indított hatósági 
eljárás lezárása 

 
A Médiatanács a BMC Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató Győr 103,1 
MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági szerződése 
szerint előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában a 
PJ/33462-1/2012. számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján megszünteti.  
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25. 361/2016. Az Alisca Network Kft. (Baja 94,3 MHz – Ozone FM 94,3) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10933-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 852/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az Alisca Network Kft. (Baja 94,3 MHz – Ozone FM 94,3) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 

szemben a PJ/10933-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában indított 
hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az Alisca Network Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató Baja 
94,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági szerződése 
szerint előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában a 
PJ/10933-1/2015. számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján megszünteti.  
 
 
26. 362/2016. Az Alisca Network Kft. (Dunaföldvár 106,5 MHz – Ozone FM 106,5) helyi 

rádiós médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10932-1/2015. számon díjfizetési 
kötelezettség ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 853/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az Alisca Network Kft. (Dunaföldvár 106,5 MHz – Ozone FM 106,5) helyi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10932-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az Alisca Network Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató 
Dunaföldvár 106,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó 
hatósági szerződése szerint előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség ellenőrzése 
tárgyában a PJ/10932-1/2015. számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján megszünteti.  
 
 
27. 363/2016. Az Alisca Network Kft. (Paks 107,5 MHz – Ozone FM 107,5) helyi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10934-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 854/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az Alisca Network Kft. (Paks 107,5 MHz – Ozone FM 107,5) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 
szemben a PJ/10934-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában indított 

hatósági eljárás lezárása 
 

A Médiatanács az Alisca Network Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató Paks 
107,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági szerződése 
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szerint előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában a 
PJ/10934-1/2015. számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján megszünteti.  
 
 
28. 364/2016. Az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 MHz – Ozone FM 91,1) helyi 

rádiós médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10931-1/2015. számon díjfizetési 
kötelezettség ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 855/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 MHz – Ozone FM 91,1) helyi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10931-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az Alisca Network Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató 
Szekszárd 91,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági 
szerződése szerint előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában a 
PJ/10931-1/2015. számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján megszünteti.  
 
 
29. 365/2016. Az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz – Ozone FM 96,3) körzeti rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10928-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 856/2016. (VII. 12.) számú döntése 
az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz – Ozone FM 96,3) körzeti rádiós médiaszolgáltatóval 

szemben a PJ/10928-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában indított 
hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az M-Lite Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató Miskolc 96,3 
MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági szerződése 
szerint előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában a 
PJ/10928-1/2015. számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján megszünteti.  
 
 
30. 366/2016. A Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz – Ozone FM 105,7) helyi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben a PJ/10929-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség 
ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 857/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz – Ozone FM 105,7) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 
szemben a PJ/10929-1/2015. számon díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában indított 

hatósági eljárás lezárása 
 

A Médiatanács a Life Essence Kft. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltató Tihany 
105,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának gyakorlására vonatkozó hatósági szerződése 
szerint előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában a 
PJ/10929-1/2015. számon indított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján megszünteti.  
 
 
31. 370/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 
10-én 17 órai kezdettel sugárzott „Hírösszefoglaló” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

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

A Médiatanács 858/2016. (VII. 12.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 10-én 17 órai kezdettel 
sugárzott „Hírösszefoglaló” 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. június 10-én 17 órai kezdettel sugárzott „Hírösszefoglaló” 
című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét. 
 
 
32. 345/2016. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által üzemeltetett Szent István 

Rádió 95,1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Miskolc 95,1 MHz + Encs 
95,4 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. május 15-
21. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában 
foglalt rendelkezések megsértése] 

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

A Médiatanács 859/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által üzemeltetett Szent István Rádió 95,1 állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű (Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz + Sátoraljaújhely 
90,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. május 15-21. között sugárzott műsorának 

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

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Magyar Katolikus Rádió Alapítvánnyal (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Szent István 
Rádió 95,1 állandó megnevezésű adón 2016. május 15-21. között a médiaszolgáltatásokról 
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és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, 
valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 
megsértése tárgyában, továbbá az Mttv. 155. § (3) bekezdés a) pontja alapján kötelezi a 
Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a vizsgált 
adáshéten sugárzott „instrumentális zene” jelzéssel ellátott zeneművek magyar zeneműnek 
minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak. 
 
 
33. 352/2016. A Rádió Q Kft. által üzemeltetett Rádió Q (Budapest 99,5 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 11-17. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 
megsértése] 

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

A Médiatanács 860/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a Rádió Q Kft. által üzemeltetett Rádió Q (Budapest 99,5 MHz) állandó megnevezésű 

közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 11-17. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés 

g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Rádió Q Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 
63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseknek az 
általa üzemeltetett Rádió Q állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 
11-17. közötti adáshéten történt vélelmezett megsértése tárgyában.  
 
 
34. 346/2016. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális 

kereskedelmi médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye 
[Progádor Nonprofit Kft. (Progádor TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] 

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

A Médiatanács 861/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 

médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye [Progádor Nonprofit Kft. 
(Progádor TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Progádor Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés a Médiaszolgáltató 
által üzemeltetett Progádor TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális 
kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. május 25. napján történt vélelmezett megsértése 
tárgyában. 
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A Médiatanács 862/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 

médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye [Progádor Nonprofit Kft. 
(Progádor TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Petőfi Rádió állandó megnevezésű 
országos vételkörzetű közszolgálati médiaszolgáltatás 2016. május 25. napján történt 
vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
35. 347/2016. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális 

kereskedelmi médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye 
[Őcsény Községért Közalapítvány (Őcsény TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] 

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

A Médiatanács 863/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 

médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye [Őcsény Községért 
Közalapítvány (Őcsény TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít az Őcsény Községért Közalapítvánnyal (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Őcsény TV állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. március 25. napján 
történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 

A Médiatanács 864/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 

médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye [Őcsény Községért 
Közalapítvány (Őcsény TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Rádió Antritt Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés a Médiaszolgáltató 
által üzemeltetett Rádió Antritt állandó megnevezésű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatás 
2016. március 25. napján történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
36. 348/2016. Új eljárás lefolytatása az M-RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 916/2014. 

(IX. 23.) számú médiatanácsi határozat bírósági felülvizsgálata során született 
ítéletek alapján 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 865/2016. (VII. 12.) számú döntése 

új eljárás lefolytatása az M-RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 916/2014. (IX. 23.) számú 
médiatanácsi határozat bírósági felülvizsgálata során született ítéletek alapján 

 
A Médiatanács a Ket. 29. § (3) bekezdése szerint, a 29. § (5) bekezdésében meghatározott 
tartalommal értesíti a Médiaszolgáltatót az új eljárás megindulásáról, továbbá a 
nyilatkozattételi és iratbetekintési jogáról. 
 
 
37. 353/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 

12-én sugárzott Önindító című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
268/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 866/2016. (VII. 12.) számú döntése 
a Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 12-én sugárzott 

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

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Music FM adón 2016. január 12-én 
6.00 órától sugárzott Önindító című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (5) 
bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja 
alapján 100 000 Ft bírsággal sújtja.  
 
 
38. E-36/2016. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2016. I. 

félévben eddig elvégzett tevékenységéről és eredményeiről 
 

Dr. Koltay András ismertette a tájékoztatót. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 08 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. július 15. 
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