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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 06 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett a 867/2016. (VII. 19.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-185/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2016 pályázati eljárás 
második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása  
MTVA-199/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról  
MTVA-186/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás lezárása  
MTVA-187/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárás 
lezárása  
MTVA-189/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asociatia Média Index Egyesület és a Székely 
Szeretetszolgálat Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelme („Erdélyi borkultúra, erdélyi 
borpincészetek”) 
MTVA-190/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asociatia Média Index Egyesület és a Székely 
Szeretetszolgálat Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelme („Made in Erdély”) 
MTVA-191/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kunt Ernő Képíró Műhely Egyesület kérelme  
MTVA-192/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított TETT Stúdió Kft. kérelme  
MTVA-193/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2013 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TITÁNIA-MASTER PRO Kft. kérelme  
MTVA-194/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Art-Vision Stúdió Kft. kérelme  
MTVA-195/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Mindwax Kft. kérelme  
MTVA-196/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. kérelme  
MTVA-198/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Űrubi Kft. kérelme  
MTVA-200/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 
25. hetében kedvezményezetté nyilvánított Creative Factory Kft. méltányossági kérelme  
MTVA-197/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. júniusi pénzügyi 
jelentése. 
392/2016. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) 
371/2016. Felkérés a Keszthely 99,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására  
372/2016. Felkérés a Hajdúnánás 93,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására  
373/2016. Felkérés a Nagykanizsa 95,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására  
374/2016. A Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 3-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása  
377/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. május 19-én közzétett pályázati felhívásra 2016. június 20-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata  
386/2016. A Kredit Holding Kft. pályázó felhívása nyilatkozattételre a Derecske 94,7 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április 8-án megindított 
pályázati eljárásban  
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375/2016. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 
jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében  
376/2016. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a 
jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében  
378/2016. A helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-
ában foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete 
tárgyában – megindult hatósági eljárások lezárása  
379/2016. A Magyar Sláger TV Médiaszolgáltató Kft. (Magyar Sláger TV) országos 
vételkörzetű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2)-(3) bekezdés szerinti 
kérelme  
380/2016. A Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató (Kontakt 
Rádió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapest-
Terézváros 87,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján  
381/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 89,9 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 
390/2016. A Magyar Jazz Rádió Kft. (Dél-Budapest 90,9 MHz – Jazzy Rádió) kérelme a 
hatósági szerződés módosítása tekintetében 
391/2016. A Baja 89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 
382/2016. A HANG-ADÁS Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft. által 
üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2016. 
április 18. és április 24. közötti műsorának hatósági ellenőrzése [az 1693/2015. (XII. 15.) 
számú határozat 5.7., 5.8., 5.9. és 5.16. pontjaiban foglalt, valamint az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjában és az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
– előzmény: 282/2016. számú előterjesztés 
383/2016. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 
vizsgálata (2015. IV. és 2016. I. negyedév) 
384/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 15-én 
sugárzott Önindító című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 
a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 269/2016. számú előterjesztés 
385/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye (2016. április – június) (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – M1) 
387/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2016. június 6-án 18:31 órai kezdettel 
sugárzott „Ma este” című műsorszámmal kapcsolatban 
388/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a Ku Klux Klán című filmalkotás 
előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
389/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a Gyilkos kígyó című filmalkotás 
előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
T-37/2016. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 
számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 
megállapító MN/4765-4/2016. számú hivatali határozattal szemben 
E-37/2016. A 2016. június 1-jétől 2016. június 30-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 
E-38/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. június) 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-185/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2016 pályázati 

eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Dr. Lipták Eszter ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 868/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a RADIOALLANDO2016 pályázati eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 

1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) második fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek 
nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
RADIO-ALLANDO 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó műsor címe 

54 Telekom Békés Kft. Mega Radió Csabai Híradó 

65 Fanny Film Kft. Rádió Szentendre Hírek Délben 

89 Sunshine Rádió Kft. 99,4 SunshineFM Sunshine Krónika 

90 Sunshine Rádió Kft. 99,4 SunshineFM Mozaik 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és 
ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA-RADIO- 
ALLANDO 

2016-…/2016. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 

az állandó  
műsor  

kategóriája 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

49 Pentafon Kft. Rádió 24 Mrs. Rádió 24 
tematikus  
magazin 

2 385 000  

51 Lakihegy Rádió Bt. Lakihegy Rádió Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

2 339 506  

52 Amadeus Rádió Kft. Amadeus Rádió Tiszai Krónika hírműsor 3 273 744  

53 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
CREDO Rádió Hírek délben hírműsor 3 284 991  

55 Amadeus Rádió Kft. Amadeus Rádió Kultusz 
szolgáltató  
magazin 

2 339 774  

56 
Klubrádió Szolgáltató  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság 

Klubrádió 
A Lényeg - a  

Klubrádió krónikája 
hírműsor 2 286 000  

57 Baja Hangja Kft. Bajai Rádió Hírek Helyből hírműsor 2 817 000  

59 InfoRádió Kft. InfoRádió Paragrafus 
tematikus  
magazin 

2 340 000  

61 Mambó Rádió Kft. 90,6 Rádió 1 Pécsi Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

4 590 000  

62 Kultúr M Kft. FM 7 Rádió Egri Hangok 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000  

63 Gong Rádió Kft. Gong rádió Térségi  hírműsor 2 817 000  
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hírösszefoglaló 

64 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Miskolc) 
Közélet-Közérdek  

(Miskolc) 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000  

66 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió Fehérvári Hírek hírműsor 2 340 000  

68 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Szeged) 
Régió Krónika  

(Szeged) 
hírműsor 2 340 000  

69 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Debrecen) 
Közélet-Közérdek  

(Debrecen) 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000  

72 
DióRádió Gyöngyös Kft. /  

FM7 Heves Kft. 
Dió Rádió Mátrai Mozaik 

szolgáltató  
magazin 

2 340 000  

77 Rádió 96.3 Kft. Fortuna rádió Fortuna hírek hírműsor 2 299 440  

79 
Zalaegerszegi Televízió és  

Rádió Kft. 
Egerszeg Rádió Egerszegi Krónika hírműsor 2 764 000  

82 Félegyházi Hírlap Kft. Sirius Rádió Válaszra várva 
szolgáltató  
magazin 

4 345 050  

83 Félegyházi Hírlap Kft. Sirius Rádió Sirius krónika hírműsor 3 280 530  

84 Kalocsai Rádió Bt. KORONAfm100 Korona Krónika hírműsor 3 280 000  

86 
Dabas Sportcsarnok  

Nonprofit Kft. 
Rádió Dabas Térségi Napló 

szolgáltató  
magazin 

4 660 000  

87 
Magyar Katolikus Rádió  

Alapítvány 
Szent István Rádió  

91,8 
Regionális hírek hírműsor 3 285 000  

88 
Magyar Katolikus Rádió  

Alapítvány 
Szent István Rádió  

96,4 
Tér-kép 

szolgáltató  
magazin 

2 340 000  

91 MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. 90.9 Jazzy Rádió Déli Hírmagazin hírműsor 1 951 760  

92 Aeriel Kft. Klasszik Rádió 92.1 Reggeli Expressz hírműsor 1 936 470  

93 Mária Rádió Frekvencia Kft. Mária Rádió Pápa A hit kapuja 
tematikus  
magazin 

588 000  

95 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus  

Rádió 
Hírtükör hírműsor 2 815 597  

28 db a megítélt támogatás összesen: 76.058.862 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA-RADIO- 
ALLANDO 

2016-…/2016.. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

76 
Kulturális Életért  

Közhasznú Egyesület 
Mustár Rádió 

Híróra - A Mustár FM Rádió  
tematikus magazinja 

80 TRIÓ Rádió Kft. Trió Rádió Regionális Hírek 

94 Fehérvár Rádió Kft. Fehérvár Rádió  
Hírek hatkor, megyei hírek  

7 percben 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA-RADIO- 
ALLANDO 

2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

50 Lakihegy Rádió Bt. Lakihegy Rádió Sziget Krónika 

58 Baja Hangja Kft. Bajai Rádió BR Magazin 

60 Klubrádió Szolgáltató  Klubrádió Klubdélelőtt 
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Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság 

67 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Debrecen) 
Régió Krónika  

(Debrecen) 

70 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Sátoraljaújhely) 
Régió Krónika  

(Sátoraljaújhely) 

71 
B.-A.-Z. Megye  

Betegeiért Alapítvány 
Csillagpont Rádió Csillagpont Hírek 

73 Kultúr M Kft. FM7 Rádió FM7 START 

74 Szabó Ferenc Balaton Rádió Hírpercek Helyből 

75 Szabó Ferenc Balaton Rádió PszichoAktív 

78 Kalocsai Rádió Bt. Koronafm100 Turmix 

81 Mediorix Bt. Rádió Szarvas Vasárnapi Magazin 

85 Rádió 96.3 Kft. Fortuna rádió 
AKT-Aktuális Közéleti  

Térkép 

 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) második fordulójában a bírálóbizottság maradék keretösszegre 
vonatkozó javaslatát elfogadva – 567.301 Ft-tal növeli a RADIOALLANDO2016 pályázati 
eljárás harmadik fordulójában kiosztható keretösszeget. 
 
6. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2016 
pályázati eljárás második fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nyilvánított pályázókat értesítse, 
b) 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nem nyilvánított pályázókat – így az 

ÁPF III. fejezetének 15.3. pontja alapján kizárt pályázatok benyújtóit is – értesítse; 
c) 5 napon belül a pályázati eljárás második fordulójának eredményéről, illetve a 

harmadik fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap 
honlapján hozza nyilvánosságra,  

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

e) az ÁPF II. fejezetének 14.2.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés 
összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. július 12-én kelt ajánlása 
 
 
2. MTVA-199/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
Vaszily Miklós ismertette az előterjesztést. Az írásban a Médiatanács elé tárt 
előterjesztéshez képest az előterjesztő kérte, hogy az ülésen a Médiatanács elé tárt 
módosításokkal kerüljön figyelembevételre a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma. 
Dr. Karas Monika az említett javítási kérelem szerint tette fel szavazásra az előterjesztésben 
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foglalt javaslatot, melyet a Médiatanács egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett 
elfogadott és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 869/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap – az előterjesztés melléklete szerinti – Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását. 
 
A Médiatanács felkéri az Alap vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési Szabályzat vezérigazgatói 
utasítással történő hatályba léptetéséről. 
 
 
3. MTVA-186/2016. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2016 pályázati eljárás 

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

A Médiatanács 870/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a REZSI2016 pályázati eljárás lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1614/2015. (XII. 15.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
– működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2016 pályázati 
eljárást lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza 
nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés közleményét. 
 
 
4. MTVA-187/2016. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati 

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

A Médiatanács 871/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárás lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 305/2016. (III. 22.) számú 
döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárást lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza 
nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés közleményét. 
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5. MTVA-189/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asociatia Média Index Egyesület és a 
Székely Szeretetszolgálat Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelme („Erdélyi 
borkultúra, erdélyi borpincészetek”) 

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

A Médiatanács 872/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asociatia 

Média Index Egyesület és a Székely Szeretetszolgálat Alapítvány 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 Asociatia Média Index Egyesület 
és a Székely Szeretetszolgálat Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító „Erdélyi borkultúra, 
erdélyi borpincészetek” című, MA-NEUMANNJÁNOS2015-82/2016. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által 
benyújtott, a médiatartalom módosítására vonatkozó kérelmet elfogadja azzal, hogy felhívja 
a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
 
 
6. MTVA-190/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asociatia Média Index Egyesület és a 
Székely Szeretetszolgálat Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelme („Made in 
Erdély”) 

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

A Médiatanács 873/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asociatia 

Média Index Egyesület és a Székely Szeretetszolgálat Alapítvány 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 Asociatia Média Index Egyesület 
és a Székely Szeretetszolgálat Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító „Made in Erdély” 
című, MA-NEUMANNJÁNOS2015-61/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében 
a kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által benyújtott, a médiatartalom módosítására 
vonatkozó kérelmet elfogadja azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati 
Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
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döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
 
 
7. MTVA-191/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kunt Ernő Képíró Műhely 
Egyesület kérelme 

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

A Médiatanács 874/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kunt Ernő 

Képíró Műhely Egyesület kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1200/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (KOLLÁNYIÁGOSTON2015) kedvezményezetté nyilvánított Kunt Ernő Képíró 
Műhely Egyesület „Isonzótól Piaveig” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2015-12/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2017. október 30-ára, a beszámolási határidő 
2017. december 15-ére, a bemutatási határidő 2018. április 30-ára történő módosításához 
azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő 
feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
8. MTVA-192/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TETT Stúdió Kft. kérelme 
 

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

A Médiatanács 875/2016. (VII. 19.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TETT Stúdió 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 TETT Stúdió Kft. „Rokon 
nyelvrokon” című, MA-EMBERJUDIT2014-37/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési 
határidő 2016. szeptember 30-ára, a beszámolási határidő 2016. november 15-ére, és a 
bemutatási határidő 2017. március 31-ére történő módosításához, azonban 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 
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követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
9. MTVA-193/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2013 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TITÁNIA-MASTER PRO Kft. 
kérelme 

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

A Médiatanács 876/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TITÁNIA-

MASTER PRO Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2013. (II. 13.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2013) kedvezményezetté nyilvánított TITÁNIA-MASTER PRO Kft. 
„Csíksomlyói Babba Mária, A Rétyi Nyír mondája, Táltos asszony” című, MA-
MACSKÁSSYGYULA2013-24/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja és hozzájárul a beszámolási határidő 
2016. július 15-ére történő módosításához, azonban felhívja a kedvezményezett figyelmét a 
Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
10. MTVA-194/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Art-Vision Stúdió Kft. kérelme  
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 877/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Art-Vision 

Stúdió Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1651/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (KOLLÁNYIÁGOSTON2014) kedvezményezetté nyilvánított Art-Vision Stúdió 
Kft. „Pásztorének” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2014-42/2014. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési határidő 2016. szeptember 30-ára, a beszámolási határidő 2016. 
november 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2017. március 31-ére történő 
módosításához, azonban 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 
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követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
11. MTVA-195/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Mindwax Kft. kérelme 
 

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

A Médiatanács 878/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Mindwax Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 63/2015. (I. 20.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2015) kedvezményezetté nyilvánított Mindwax Kft. „Átalakítás 
folyamatban (munkacím)” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2015-18/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési határidő 2017. április 15-ére, a beszámolási határidő 2017. május 30-
ára, a bemutatási határidő 2017. szeptember 15-ére, valamint a fesztiválnevezési határidő 
2018. október 15-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. 
 
 
12. MTVA-196/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 arányú igen 
szavazata mellett az alkotás időtartam-módosítása tekintetében a döntést a 2016. augusztus 
30-ai ülésre napolta a kedvezményezettel való egyeztetés miatt. A benyújtott kérelem többi 
pontjával kapcsolatban a Médiatanács 3/5 arányú igen szavazata mellett az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 879/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 185/2015. (III. 3.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai, illetve önálló, egyedi animációs filmalkotások gyártásának 
támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (DARGAYATTILA2015) kedvezményezetté 
nyilvánított AZT-Media Kft. „Irijám és Jonibe” című, MA-DARGAYATTILA2015-5/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által a határidő-
módosításra benyújtott kérelmet, valamint a módosított költségtervet, illetve finanszírozási 
tervet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2017. május 15-ére, a beszámolási 
határidő 2017. június 29-ére történő módosításához 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 
médiaszolgáltatót. 
 
 
13. MTVA-198/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Űrubi Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 880/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Űrubi Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1202/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2015) kedvezményezetté nyilvánított Űrubi Kft. „Űruborkák” című, 
MA-MACSKÁSSYGYULA2015-29/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2017. június 30-ára, a beszámolási határidő 2017. augusztus 15-ére, a bemutatási határidő 
2017. december 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. 
 
 
14. MTVA-200/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 

eljárás 25. hetében kedvezményezetté nyilvánított Creative Factory Kft. 
méltányossági kérelme  

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

A Médiatanács 881/2016. (VII. 19.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 25. hetében kedvezményezetté nyilvánított 

Creative Factory Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2016/25. hetében kedvezményezetté nyilvánított Creative Factory 
Kft. MA-ESCHERKÁROLY2016-1/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata kapcsán a 
kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet elfogadja, és a támogatási 
szerződés aláírására nyitva álló határidőt 2016. július 31-éig meghosszabbítja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a jelen döntés keltétől számított 5 munkanapon belül döntéséről 
tájékoztassa a kedvezményezetett. 
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15. MTVA-197/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. júniusi 

pénzügyi jelentése 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
 
16. 392/2016. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 
31.) 

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

A Médiatanács 882/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 883/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Petőfi Rádió)] 
 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Petőfi Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 884/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Bartók Rádió)] 
 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Bartók Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 885/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Dankó Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Dankó Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
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A Médiatanács 886/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Nemzetiségi Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Nemzetiségi Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 887/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Parlament Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Parlament Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 888/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna World Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna World Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 889/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Friss 

Rádió Kft. (FM90 Campus Rádió)] 
 
A Médiatanács a Friss Rádió Kft. (Debrecen 90,0 MHz, FM90 Campus Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 890/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Sárrét 

Média Bt. (Sárrét FM)] 
 
A Médiatanács a Sárrét Média Bt. (Püspökladány 91,8 MHz, Sárrét FM) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 891/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Lánchíd 
Rádió Kft. (Lánchíd Rádió Száz pont Kettő)] 
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A Médiatanács a Lánchíd Rádió Kft. (Szeged 100,2, Lánchíd Rádió Száz pont Kettő) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 892/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Fehérvár 
Médiacentrum Kft. (Vörösmarty Rádió)] 

 
A Médiatanács a Fehérvár Médiacentrum Kft. (Székesfehérvár 99,2 MHz, Vörösmarty Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 893/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Actor 

Informatikai és Nyomda Kft. (Pont Rádió)] 
 
A Médiatanács az Actor Informatikai és Nyomda Kft. (Mezőtúr 89,9 MHz, Pont Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 894/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában 
[Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület (Rádió Sun)] 

 
A Médiatanács a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület (Gyomaendrőd 88,0 MHz, Rádió Sun) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 895/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Kalló 

Gyula (Code FM – 88,7)] 
  

A Médiatanács Kalló Gyula (Miskolc-Avas 88,7 MHz, Code FM – 88,7) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 896/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Lánczos 
Kornél Gimnázium (Táska Rádió)] 

 
A Médiatanács a Lánczos Kornél Gimnázium (Székesfehérvár 97,5 MHz, Táska Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
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A Médiatanács 897/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Mátra 

Média Kulturális Egyesület (MaxiRádió)] 
 
A Médiatanács a Mátra Média Kulturális Egyesület (Gyöngyös 92,4 MHz, MaxiRádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 898/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Mediorix 
Szolgáltató Bt. (Rádió Szarvas)] 

 
A Médiatanács a Mediorix Szolgáltató Bt. (Szarvas 105,4 MHz, Rádió Szarvas) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 899/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Szabó 
Ferenc (Rádió Balaton)] 

 
A Médiatanács Szabó Ferenc (Siófok 88,7 MHz, Rádió Balaton) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 900/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Inforádió 
Kft. (Inforádió)] 

 
A Médiatanács az Inforádió Kft. (Budapest 88,1 MHz, Inforádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 901/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Tilos 

Kulturális Alapítvány (Tilos Rádió)] 
 

A Médiatanács a Tilos Kulturális Alapítvány (Budapest 90,3 MHz, Tilos Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 902/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Lánchíd 
Rádió Kft. (Lánchíd Rádió)] 

 
A Médiatanács a Lánchíd Rádió Kft. (Budapest 100,3 MHz + Székesfehérvár 106,6, MHz + 
Balatonfüred 96,2 MHz + Zalaegerszeg 88,3 MHz + Keszthely 93,4 MHz + Dunaújváros 99,1 
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MHz + Győr 88,1 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Szombathely 97,1 MHz, Lánchíd Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 903/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Lánchíd 
Rádió Kft. (Lánchíd Rádió Pécs)] 

 
A Médiatanács a Lánchíd Rádió Kft. (Pécs 94,6 MHz + Kaposvár 97,5 MHz + Szigetvár 98,9 
MHz + Siklós 88,6 MHz, Lánchíd Rádió Pécs) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 904/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Rádió Q 
Kft. (Rádió Q)] 

 
A Médiatanács a Rádió Q Kft. (Budapest 99,5 MHz, Rádió Q) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 905/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [M-Lite Kft. 
(Ozone FM 96,3)] 

 
A Médiatanács az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz, Ozone FM 96,3) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 906/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Európa 
Rádió Nonprofit Kft. (Európa Rádió 100,5)] 

 
A Médiatanács az Európa Rádió Nonprofit Kft. (Nyíregyháza 100,5 MHz, Európa Rádió 
100,5) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése 
szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 907/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Bonum Tv 
Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv)] 

 
A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
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A Médiatanács 908/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Somogy 
Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. (Somogy TV)] 

 
A Médiatanács a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. (Somogy TV) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 909/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában 
[TOLNATÁJ Zrt. (Tolnatáj TV)] 

 
A Médiatanács a TOLNATÁJ Zrt. (Tolnatáj TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 910/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Kiwisound 
Kft. (FIT HD)] 

 
A Médiatanács a Kiwisound Kft. (FIT HD) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 911/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Ipoly 

Média Kft. (Ipoly Televízió)] 
 
A Médiatanács az Ipoly Média Kft. (Ipoly Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 912/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [CITY TV 
Kft. (CITY TV)] 

 
A Médiatanács a CITY TV Kft. (CITY TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 913/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Filmvarázs 
Stúdió Kft. (T1TV)] 

 
A Médiatanács a Filmvarázs Stúdió Kft. (T1TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
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A Médiatanács 914/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában 
[PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX)] 

 
A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 915/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [XV. Média 
Kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft. (XV TV)] 

 
A Médiatanács a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft. (XV TV) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 916/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában 
[Dunaharaszti Ipartestület (KisDuNa TV Dunaharaszti)] 

 
A Médiatanács a Dunaharaszti Ipartestület (KisDuNa TV Dunaharaszti) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 917/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [JU-ROP 
Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. (Régió Tv Esztergom)] 

 
A Médiatanács a JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. (Régió Tv Esztergom) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 918/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [B+B Kft. 
(Pátria TV)] 

 
A Médiatanács a B+B Kft. (Pátria TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 
Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 919/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Pengő 
Ferenc (Karcag Televízió)] 

 
A Médiatanács Pengő Ferenc (Karcag Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
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A Médiatanács 920/2016. (VII. 19.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Actor 

Informatika és Nyomda Kft. (Pont TV)] 
 

A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. (Pont TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 921/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Mezőtúri 
Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri Városi Televízió)] 

 
A Médiatanács a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri 
Városi Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) 
bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 922/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Vár-Vill 96’ 
Kft. (Vár TV)] 

 
A Médiatanács a Vár-Vill 96’ Kft. (Vár TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 923/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában 
[Püspökladányi Tájékoztató Központ (Ladány TV)] 

 
A Médiatanács a Püspökladányi Tájékoztató Központ (Ladány TV) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 924/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Trió-

Média-Dunántúl Kft. (TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL)] 
 
A Médiatanács a Trió-Média-Dunántúl Kft. (TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 925/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában 
[INFOTEXT Kft. (Info Tv)] 

 
A Médiatanács az INFOTEXT Kft. (Info Tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
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A Médiatanács 926/2016. (VII. 19.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [RTV 

Szekszárd Kft. (RTV Szekszárd)] 
 
A Médiatanács az RTV Szekszárd Kft. (RTV Szekszárd) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 927/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Danubia 
Televízió Nonprofit Kft. (Danubia Televízió)] 

 
A Médiatanács a Danubia Televízió Nonprofit Kft. (Danubia Televízió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 928/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Mag 

Televízió Kft. (MAG Televízió)] 
 
A Médiatanács a Mag Televízió Kft. (MAG Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 929/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Kortye 
Vilmos egyéni vállalkozó (WTV)] 

 
A Médiatanács Kortye Vilmos egyéni vállalkozó (WTV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 930/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2016. január 1. – május 31.) tárgyában [Zemplén 
Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén Televízió)] 

 
A Médiatanács a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén Televízió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 
 
17. 371/2016. Felkérés a Keszthely 99,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására  
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 931/2016. (VII. 19.) számú döntése 
felkérés a Keszthely 99,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Keszthely 99,4 MHz 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 

 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a 
településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
 
18. 372/2016. Felkérés a Hajdúnánás 93,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 932/2016. (VII. 19.) számú döntése 
felkérés a Hajdúnánás 93,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Hajdúnánás 93,9 
MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 

 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a 
településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
 
19. 373/2016. Felkérés a Nagykanizsa 95,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 933/2016. (VII. 19.) számú döntése 
felkérés a Nagykanizsa 95,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Nagykanizsa 95,6 
MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
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 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a 
településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
 
20. 374/2016. A Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 3-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

A Médiatanács 934/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 

március 3-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására a 
2016. március 3-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményes. 

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

Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a pályázati 
felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a Megafon Rádió Kft. pályázó. 

 
3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Megafon Rádió 

Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés 
megkötésére irányuló eljárást.  

 
4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
 
21. 377/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. május 19-én közzétett pályázati felhívásra 2016. 
június 20-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 935/2016. (VII. 19.) számú döntése  
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. május 19-én közzétett pályázati felhívásra 2016. június 20-án beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata (Fehérvár Rádió Kft.) 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. május 19-én kiírt pályázati felhívásra 
pályázati ajánlatot benyújtó Fehérvár Rádió Kft. pályázót. 
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22. 386/2016. A Kredit Holding Kft. pályázó felhívása nyilatkozattételre a Derecske 94,7 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április 8-án 
megindított pályázati eljárásban 

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

A Médiatanács 936/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a Kredit Holding Kft. pályázó felhívása nyilatkozattételre a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április 8-án megindított pályázati 
eljárásban (KREDIT HOLDING Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint a Ket. 51. § 
(2) bekezdése alapján a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívja fel a KREDIT 
HOLDING Kft. pályázót, hogy indokolja meg, hogy a tulajdonosi szerkezetének 
megváltozására milyen okból került sor, valamint küldje meg az ezt alátámasztó 
dokumentumokat(például tulajdoni részesedés átruházására vonatkozó szerződés), hatályos 
létesítő okiratának, valamint a cégbíróság változást bejegyző végzésének eredeti példányát 
vagy annak eredeti közjegyző által harminc (30) napnál nem régebben hitelesített másolatát. 
 
 
23. 375/2016. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel 

szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 

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

A Médiatanács 937/2016. (VII. 19.) számú döntése 
hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében 

 
A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít a 
Magyar RTL Televízió Zrt-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a releváns 
piaci tények és körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a 
médiaszolgáltatót az előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 
 
 
24. 376/2016. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a TV2 Média Csoport Zrt.-vel 

szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 

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

A Médiatanács 938/2016. (VII. 19.) számú döntése 
hatósági ellenőrzési eljárás indítása a TV2 Média Csoport Kft-vel szemben a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 

lefolytatása érdekében 
 

A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít a TV2 
Média Csoport Kft-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a releváns piaci 
tények és körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a médiaszolgáltatót 
az előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 
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25. 378/2016. A helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-

22. §-ában foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének 
felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárások lezárása 

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

A Médiatanács 939/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 
műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – 

megindult hatósági eljárások lezárása [Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület (Rádió Sun – 
Gyomaendrőd 88,0 MHz)] 

 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület 
helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltató a Rádió Sun állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette a magyar zenei művekre és 
az öt évnél nem régebben nyilvánosságra került vagy öt évnél nem régebben készült magyar 
zenei művekre illetve hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 25.000 Ft bírsággal 
sújtja. 

 
A Médiatanács 940/2016. (VII. 19.) számú döntése 

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

megindult hatósági eljárások lezárása [Lánczos Kornél Gimnázium (Táska Rádió – 
Székesfehérvár 97,5 MHz)] 

 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Lánczos Kornél Gimnázium helyi 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltató a Táska Rádió 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 941/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 21-22. §-ában foglalt 
műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – 
megindult hatósági eljárások lezárása [Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (Rádió 

Szarvas – Szarvas 105,4 MHz)] 
 
A Médiatanács az Mttv. 21-22. §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre 
vonatkozó vizsgálata tárgyában megállapítja, hogy a Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató 
Bt. helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltató a Rádió Szarvas állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2015. év vonatkozásában megsértette az öt évnél nem régebben 
nyilvánosságra került vagy öt évnél nem régebben készült magyar zenei művekre illetve 
hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000 Ft bírsággal sújtja. 
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26. 379/2016. A Magyar Sláger TV Médiaszolgáltató Kft. (Magyar Sláger TV) országos 
vételkörzetű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2)-(3) bekezdés 
szerinti kérelme 

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

A Médiatanács 942/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a Magyar Sláger TV Médiaszolgáltató Kft. (Magyar Sláger TV) országos vételkörzetű lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2)-(3) bekezdés szerinti kérelme 
 
A Médiatanács a Magyar Sláger TV Médiaszolgáltató Kft. kérelmében felhozott indokok 
figyelembe vételével, az Mttv. 22. § (2) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint hatósági szerződést köt a Magyar Sláger TV Médiaszolgáltató Kft-vel a 
médiaszolgáltató Magyar Sláger TV állandó megnevezésű országos vételkörzetű lineáris 
audiovizuális tematikus médiaszolgáltatása tekintetében a 2017-2018. évekre vonatkozóan, 
az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – a médiaszolgáltatótól független 
műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem 
régebben készült európai, valamint magyar művekre vonatkozó – műsorkvóta kötelezettség 
fokozatos elérésének rendezésére. 
 
A hatósági szerződés időtartama alatt a médiaszolgáltató a Magyar Sláger TV 
médiaszolgáltatás tekintetében az Mttv. 22. § (3) bekezdése alapján a tőle független 
műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem 
régebben készült európai, valamint magyar művekre vonatkozóan megállapított 
kötelezettségét öt évnél régebben készült művekkel is teljesítheti. 
 
 
27. 380/2016. A Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató 

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

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

A Médiatanács 943/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató (Kontakt Rádió) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapest-Terézváros 87,6 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

 
A Médiatanács a Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. 
§ (11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a 
Budapest-Terézváros 87,6 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség 2016. augusztus 
24. és 2016. október 22. közötti időszakban történő használatára, az előterjesztés 
mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 
 
28. 381/2016. Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme 

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

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



27 

 
A Médiatanács 944/2016. (VII. 19.) számú döntése 

Csőszi Viktor kisközösségi médiaszolgáltató (Rádió Smile) kérelme ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Kiskunfélegyháza 89,9 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 
 
A Médiatanács Csőszi Viktor médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Kiskunfélegyháza 89,9 
MHz kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség 2016. augusztus 24. és 2016. október 22. 
közötti időszakban történő hasznosítására, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 
szerződésben foglaltak szerint. 
 
 
29. 390/2016. A Magyar Jazz Rádió Kft. (Dél-Budapest 90,9 MHz – Jazzy Rádió) kérelme 

a hatósági szerződés módosítása tekintetében 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 945/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a Magyar Jazz Rádió Kft. (Dél-Budapest 90,9 MHz – Jazzy Rádió) kérelme a hatósági 

szerződés módosítása tekintetében 
 
A Médiatanács nem járul hozzá a médiaszolgáltató hatósági szerződésében rögzített, a 
speciális karakterisztikára vonatozó előírások módosításához.  
 
A Médiatanács döntéséről az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
30. 391/2016. A Baja 89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

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

A Médiatanács 946/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a Baja 89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése tárgyában 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Baja 89,8 MHz 
helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges 
szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
31. 382/2016. A HANG-ADÁS Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft. által 

üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 
2016. április 18. és április 24. közötti műsorának hatósági ellenőrzése [az 
1693/2015. (XII. 15.) számú határozat 5.7., 5.8., 5.9. és 5.16. pontjaiban foglalt, 
valamint az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában és az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 282/2016. számú 
előterjesztés 
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Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 947/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a HANG-ADÁS Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft. által üzemeltetett Karc 

FM állandó megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2016. április 18. és április 24. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése [az 1693/2015. (XII. 15.) számú határozat 5.7., 5.8., 

5.9. és 5.16. pontjaiban foglalt, valamint az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában és az 
Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a HANG-ADÁS Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és 
Reklám Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Karc FM állandó megnevezésű körzeti, 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. április 18. és április 24. között sugárzott műsorában 
megsértette az 1693/2015. (XII. 15.) számú határozat 5.7., 5.8., 5.9. és 5.16. pontjaiban, az 
Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában és az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy 
haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a 
jövőbeni jogsértésektől.  
 
 
32. 383/2016. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos 

szabályainak vizsgálata (2015. IV. és 2016. I. negyedév) 
 
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 948/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 2015. IV. és 

2016. I. negyedévi vizsgálata 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltak vélelmezett megsértése tárgyában a Central 
Médiacsoport Zrt.-vel szemben a „Heti TV újság” elnevezésű sajtótermék 2015. december 
22-i és 2016. március 29-i kiadványaival kapcsolatban.  
 
 
33. 384/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 

15-én sugárzott Önindító című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
269/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 949/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a Prodo Voice Studio Zrt. által üzemeltetett Music FM adón 2016. január 15-én sugárzott 

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

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Music FM adón 2016. január 15-én 
6.00 órától sugárzott Önindító című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (5) 
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bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja 
alapján 100 000 Ft bírsággal sújtja. 
 
 
34. 385/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági 

vizsgálatának eredménye (2016. április – június) (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Zrt. – M1) 

 
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 950/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a „reklám–hangerősség” (Mttv. 33. § (4) bekezdés) hatósági vizsgálatának eredménye 

(2016. április – június) [Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – M1] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltatóval (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben az M1 megnevezésű csatornán 2016. április 2-án 00:55:36–
00:59:06, 10:55:04–10:56:56, valamint 18:55:04–18:57:46 és 23:57:13–00:00:07 továbbá 
április 3-án 05:51:55–05:54:59 közötti időszakban sugárzott műsorrészek vonatkozásában 
az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában.  
 
 
35. 387/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2016. június 6-án 18:31 
órai kezdettel sugárzott „Ma este” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 951/2016. (VII. 19.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2016. június 6-án 18:31 órai kezdettel sugárzott 
„Ma este” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdésének c) pontja alapján megszünteti Juhos László, 
a Reális Zöldek Klub elnökének a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2016. 
június 6-án 18:31 órai kezdettel sugárzott „Ma este” című műsorszámmal kapcsolatban 
benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelme alapján indult hatósági eljárást. 
 
 
36. 388/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a Ku Klux Klán című 

filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 952/2016. (VII. 19.) számú döntése 
az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a Ku Klux Klán című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával a Ku Klux Klán 
című filmalkotást a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatár-kategóriába tartozónak minősíti. 
 
 
37. 389/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a Gyilkos kígyó című 

filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 953/2016. (VII. 19.) számú döntése 
az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a Gyilkos kígyó című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával a Gyilkos kígyó 
című filmalkotást a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatár-kategóriába tartozónak minősíti. 
 
 
38. T-37/2016. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértését megállapító MN/4765-4/2016. számú hivatali határozattal szemben 

 
Sarlós Péterné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 3/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 954/2016. (VII. 19.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 
MN/4765-4/2016. számú hivatali határozattal szemben 

 
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. május 24. napján kelt, MN/4765-4/2016. számú 
határozata ellen a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési 
kérelmet elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
 
 
39. E-37/2016. A 2016. június 1-jétől 2016. június 30-ig kiadmányozott hivatali 

döntésekről 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
 
40. E-38/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. június) 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 12 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. július 22. 
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A jegyzőkönyvet készítette: 
 

dr. Szabó Emese s. k. 
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