
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. augusztus 1-jén (hétfőn) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-17 pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács tag /1-17. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-17. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács tag /1-17. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-17. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-17. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-17. pontoknál/ 

dr. Boncz Ditta osztályvezető /1-17. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-17. pontoknál/ 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-17. pontoknál/ 
dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-17. pontoknál/ 

Vajda Boglárka osztályvezető /1-17. pontoknál/ 
dr. Veres Viktória, a jegyzőkönyv vezetője /1-17. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 10 óra 17 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács 5/5 arányú igen 
szavazata mellett a 955/2016. (VIII. 1.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót 
vette napirendre: 
 
406/2016. Az ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. (Class FM) országos kereskedelmi 
médiaszolgáltatási jogosultságának az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti kérelme 
404/2016. A budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 
2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. június 27-én beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata 
405/2016. A kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 
14-én közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 
vizsgálata 
394/2016. A BREUER PRESS PRODUCTION Kft. (Heti TV) helyi lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) bekezdés szerinti kérelme 
395/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme 
396/2016. A Pannon-Sopron Kft. (Sopron Rádió - Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató részletfizetés iránti beadványa 
397/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 30-án beérkezett pályázati 
ajánlat tartalmi vizsgálata 
398/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. május 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás lezárása 
399/2016. A Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
március 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 
400/2016. A Médiatanács által a Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2016. március 3-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Megafon Rádió Kft.-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
401/2016. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi 
közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói 
beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 
403/2016. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi 
kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási 
kötelezettség teljesítése  
402/2016. Az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági 
eljárások lezárása 
407/2016. Előzetes szakhatósági hozzájárulás a Mediaworks Hungary Zrt. és a Pannon 
Lapok Társasága Kiadói Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában  
393/2016. A Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság M1 
csatornáján 2016. június 26-én sugárzott Ma délelőtt című műsorszám Nyár 2016. című 
rovatát kifogásoló bejelentések  
E-40/2016. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 
bekövetkezett változásokról (2016. március - 2016. július) 
 
 
  



3 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. 406/2016. Az ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. (Class FM) országos kereskedelmi 
médiaszolgáltatási jogosultságának az Mttv. 48. § (5) bekezdése szerinti kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 956/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
az ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. (Class FM) országos kereskedelmi 

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

 
A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági határozatban foglaltak 
szerint az ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. országos vételkörzetű kereskedelmi jellegű 
földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló analóg rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát 
az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján nem újítja meg. 
 
 
Dr. Karas Monika a fenti 956/2016. (VIII. 1.) számú döntés meghozatalát követően az alábbi, 
szóban megfogalmazott előterjesztés 2. napirendi pontként történő napirendre vételére tett 
javaslatot: 
 
Előadta, hogy „A Médiatanács az előzőekben meghozott döntése szerint az Advenio Zrt. 
országos, analóg földfelszíni rádiós kereskedelmi médiaszolgáltatási jogosultságának 
megújítására irányuló kérelmét elutasította. 
Tekintettel arra, hogy e határozat alapján az Advenio Zrt. hatósági szerződése 2016. 
november 19. napjával megszűnik, indokolt, hogy a Médiatanács döntést hozzon az 
országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosításáról. 
 
Álláspontom szerint indokolt, hogy a Médiatanács a továbbiakban is hasznosítsa az országos 
kereskedelmi rádiós adóhálózatot, ugyanakkor szükséges, hogy az előző döntésben is 
megfogalmazott indokok alapján az adóhálózat felülvizsgálatra kerüljön. 
 
Erre tekintettel javaslom, hogy a Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján kérje fel a 
Hivatalt az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós 
adóhálózat frekvenciatervének kidolgozására. 
 
Javaslom, hogy a Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez 
szükséges elvi szempontokat a következők szerint határozza meg: 
- a frekvenciahasználat célja: a duális médiarendszer fenntartása érdekében országos 

földfelszíni kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási tevékenység végzésének biztosítása; 
- a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: az országos földfelszíni 

kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség műszaki paramétereinek lehető 
legjobb minőséggel, a jelenleginél lehetőleg nagyobb lefedettséggel és lakossági 
eléréssel való kialakítása; 

- a frekvenciatervezés ütemezése: 1 hónap.” 
 
A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett, a 955-2/2016 (VIII. 1.) számon 
döntött a 955/2016. (VIII. 1.) számon elfogadott napirend fent említett, szóban 
megfogalmazott előterjesztéssel történő kiegészítéséről. 
 

2. A fent ismertetett, országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására vonatkozó felkérés 
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tárgyában megfogalmazott előterjesztéshez dr. Auer János és dr. Andrássy György 
hozzászóltak, majd a Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 957/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
felkérés az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt az országos 
vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló kereskedelmi rádiós 
adóhálózat frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 

 a frekvenciahasználat célja: a duális médiarendszer fenntartása érdekében országos 
földfelszíni kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási tevékenység végzésének biztosítása; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: az országos földfelszíni 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség műszaki paramétereinek lehető 
legjobb minőséggel, a jelenleginél lehetőleg nagyobb lefedettséggel és lakossági 
eléréssel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 1 hónap. 
 

3. 404/2016. A budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2015. június 27-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 958/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016. 

április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. június 27-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt végzés szerint hiánypótlásra hívja fel a 
Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázót a budapesti kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőségre 2016. június 27-én benyújtott pályázati ajánlata tekintetében 
a pályázati felhívás 1.11.11.2. pontja alapján: 

 a Pályázati Felhívás 2.4.8.1. i) pontja alapján a pályázó eredeti vagy eredeti közjegyző 
által harminc (30) napnál nem régebben hitelesített alapszabálya és tagjegyzéke 
vonatkozásában, 

 a Formanyomtatvány VI. pontjában szereplő tervezett költségek és tervezett bevételek 
táblázatok, valamint 

 a pályázati felhívás 2.4.8.1. c) pontjának maradéktalanul megfelelő banki igazolás 
vonatkozásában. 

 
4. 405/2016. A kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. 

április 14-én közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 959/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 14-én 
közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Kun-Média Kft. – Karcag) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Kun-Média 
Kft. pályázót 

 a Pályázati Felhívás 2.4.8.1. d) pontja hivatalos igazolások, 

 a Pályázati Felhívás 2.4.8.1. j) pontja szerinti kiegészítő melléklet tekintetében. 
 

A Médiatanács 960/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 14-én 
közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata (Mosoly Média Nonprofit Kft. – Kiskunfélegyháza) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Mosoly 
Média Kft. pályázót 

 a Formanyomtatvány V.1. pontja szerinti nyilatkozat, 

 a Pályázati Felhívás 2.4.8.1. d) pontja szerinti hivatalos igazolások, 

 a Pályázati Felhívás 2.4.8.1. c) pontjának maradéktalanul megfelelő bankigazolás, 

 Pályázati Felhívás 2.4.4.2 pontja szerint a működés első három (3) teljes évére 
vonatkozó, a számviteli szabályoknak megfelelő eredménykimutatás-tervek, és a 
mérlegtervek tekintetében. 

 
5. 394/2016. A BREUER PRESS PRODUCTION Kft. (Heti TV) helyi lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) bekezdés szerinti kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 961/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a BREUER PRESS PRODUCTION Kft. (Heti TV) helyi lineáris audiovizuális 

médiaszolgáltató Mttv. 22. § (2) bekezdés szerinti kérelme 
 
A Médiatanács a BREUER PRESS PRODUCTION Kft. kérelmében felhozott indokok 
figyelembe vételével, az Mttv. 22. § (2) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint hatósági szerződést köt a BREUER PRESS PRODUCTION Kft-vel a 
médiaszolgáltató Heti állandó megnevezésű helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása 
tekintetében a 2017-2019. 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. 
 

6. 395/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 962/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós médiaszolgáltató 

részletfizetés iránti kérelme 
 
A Médiatanács a Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató kérelmére engedélyezi, hogy a médiaszolgáltató a 2016. III. negyedévre 
vonatkozó bruttó x Ft összegű lejárt médiaszolgáltatási díjtartozását a Ket. 74. § (1) 
bekezdése alapján 3 havi részletben teljesítse az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint. 
 

7. 396/2016. A Pannon-Sopron Kft. (Sopron Rádió - Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató részletfizetés iránti beadványa 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 963/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a Pannon-Sopron Kft. (Sopron Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 

részletfizetés iránti beadványa 
 
A Médiatanács a – Pannon-Sopron Kft. (Sopron Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató kérelme alapján – médiaszolgáltató részére a bruttó x Ft összegű, 2016. 
évi III. negyedéves lejárt médiaszolgáltatási díjtartozása megfizetésére a Ket. 74. § (1) 
bekezdése alapján 3 havi részletben történő teljesítést állapít meg az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint. 
 

8. 397/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 30-án 
beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 964/2016. (VIII. 1.) 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 tartalmi 

vizsgálata (FRISS MÉDIA Kft.) 
 
1. A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 

59. § (2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.10.4. pontja alapján 
hiánypótlásra hívja fel a FRISS MÉDIA Kft. pályázót a Kisvárda 93,4 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőségre 2016. május 30-án benyújtott pályázati ajánlata 
tekintetében a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelő eredménykimutatás-
tervekkel és mérlegtervekkel kapcsolatban. 

2. A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 
59. § (2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.10.6. pontja alapján 
felvilágosítást kér a FRISS MÉDIA Kft. pályázótól a Kisvárda 93,4 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőségre 2016. május 30-án benyújtott pályázati ajánlata 
tekintetében az alábbiakkal kapcsolatban: 

 a pályázó nyilatkozzon az „Indigó”, a „Ghetto Swing”, a „Napraforgó”, az „Esti 
témázó”, a „Képmutatók”, valamint a „Friss hétvége” című műsorszámokkal 
kapcsolatban, 

 a pályázó nyilatkozzon a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. 3. pontjában, 
az eredménykimutatás-tervekkel és az eredménykimutatás-tervekhez kapcsolódó 
feltételezésekkel, mérlegtervekkel és az ezekhez kapcsolódó feltételezésekkel, 
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illetve a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. pontja tervezett költségek 
táblázatával kapcsolatban. 

 
9. 398/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. május 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás lezárása 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 965/2016. (VIII. 1.) számú döntése  
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. május 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 
(Fehérvár Rádió Kft. pályázó) 

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. május 19-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy valamennyi 
benyújtott pályázati ajánlat alaki szempontból érvénytelen. 

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Fehérvár Rádió Kft. pályázó pályázati ajánlata 
alakilag érvénytelen. 

3. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 

10. 399/2016. A Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. március 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 966/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 

10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására a 2016. március 10-
én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Gyula 
90,5 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 TELEKOM BÉKÉS Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított TELEKOM 
BÉKÉS Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés 
megkötésére irányuló eljárást.  

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 

11. 400/2016. A Médiatanács által a Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 3-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Megafon Rádió Kft.-vel szemben 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 967/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a Médiatanács által a Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 3-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes Megafon Rádió Kft-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2016. március 3-án közzétett Pályázati Felhívással 
a Balassagyarmat 95,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
megindított pályázati eljárásban 934/2016. (VII. 19.) számú határozatával megállapította, 
hogy a pályázati eljárás nyertese a Megafon Rádió Kft., és PJ/11522-8/2016. iktatószámú 
végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – amennyiben 934/2016. 
(VII. 19.) számú határozata ellen az Mttv-ben biztosított határidőben bírósági felülvizsgálati 
kérelmet nem nyújtanak be, az Mttv. 63. § (1) bekezdése, és a Pályázati Felhívás 3.1.1. 
pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés 
megkötését kezdeményezi a Megafon Rádió Kft-vel a Balassagyarmat 95,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. 
 

12. 401/2016. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és 
helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi 
médiaszolgáltatói beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 968/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 
 
A Médiatanács a Civil Rádiózásért Alapítvány (Budapest 98,0 MHz) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) 
bekezdése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 
felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 969/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 
 

A Médiatanács a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. (Szentgotthárd 106,6 MHz + 
Felsőszölnök 97,7 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az 
Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági 
szerződésben rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, 2015. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni 
jogsértésektől való tartózkodásra. 
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A Médiatanács 970/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 
 

A Médiatanács a Tilos Kulturális Alapítvány (Budapest 90,3 MHz) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) 
bekezdése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért 
felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 971/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 
 
A Médiatanács a Plusz Rádió Kft. (Győr 100,1 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése 
szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 972/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 
 
1. A Médiatanács Kalló Gyula (Miskolc-Avas 88,7 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a 
hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 2015. 
évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján 
a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja szerinti, 15.000,- Ft bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és a 2015. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 

 
A Médiatanács 973/2016. (VIII. 1.) számú döntése 

a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 
 

A Médiatanács a Rádió Q Kft. (Budapest 99,5 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 2015. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő 
magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
pontja szerinti, 47.250,- Ft bírsággal sújtja. 
 

13. 403/2016. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és 
helyi kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi 
beszámolási kötelezettség teljesítése  
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 974/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
A Médiatanács a Fehérvár Rádió Kft. (Székesfehérvár 94,5 MHz) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 975/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
A Médiatanács a Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (Mosonmagyaróvár 99,7 MHz) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2015. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a 
jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 976/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
A Médiatanács a Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (Székesfehérvár 103,8 MHz) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2015. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a 
jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 977/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
A Médiatanács a Turul Média Kft. (Tatabánya 97,8 MHz + Komárom 90,5 MHz) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2015. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a 
jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

 
A Médiatanács 978/2016. (VIII. 1.) számú döntése 

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

teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 
 
A Médiatanács az Alisca Network Kft. (Baja 94,3 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
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médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 979/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
A Médiatanács az Alisca Network Kft. (Dunaföldvár 106,5 MHz) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 980/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
A Médiatanács az Alisca Network Kft. (Paks 107,5 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 981/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
A Médiatanács az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 

 
A Médiatanács 982/2016. (VIII. 1.) számú döntése 

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

teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 
 
A Médiatanács a Life Essence Kft. (Tihany 105,7 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 983/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
A Médiatanács az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
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médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 984/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
A Médiatanács a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 985/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
A Médiatanács a Rádió Eger Kft. (Eger 101,3 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § 
(3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti, 31.250,- Ft bírsággal sújtja. 

 
A Médiatanács 986/2016. (VIII. 1.) számú döntése 

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

teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 
 
A Médiatanács a Kultúr-Média Kft. (Szentes 106,1 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § 
(3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti, 31.250,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 987/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
1. A Médiatanács a BMC Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a 
hatósági szerződése szerinti, 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért 
az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti, 50.000,- Ft bírsággal 
sújtja. 

2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és a 2015. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 
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A Médiatanács 988/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti, országos kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 

 
A Médiatanács a Kultúr M Kft. (Eger 100,7 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
indult eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti. 
 

14. 402/2016. Az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított 
hatósági eljárások lezárása 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 989/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 
A Médiatanács a Centrum Televízió Kft. (Centrum TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2015. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 990/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 
A Médiatanács a DSTV Média Kft. (DSTV Dunaújváros Televízió) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2015. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 991/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 
A Médiatanács a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár (TV Kisúj) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 
2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése 
mellett – felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 992/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 
A Médiatanács az RTV Szekszárd Kft. (RTV Szekszárd) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 
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66. § (3) bekezdésében rögzített, 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért 
az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 25.000,- Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 993/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 
A Médiatanács a Mag Televízió Kft. (MAG Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) 
bekezdésében rögzített, 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 
186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 25.000,- Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 994/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

1. A Médiatanács a Sárrét Média Bt. (Sárrét TV) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) 
bekezdésében rögzített, 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az 
Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 25.000,- Ft bírsággal 
sújtja. 

2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és a 2015. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 

 

A Médiatanács 995/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (Tótvázsony TV) médiaszolgáltatóval 

szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató 
megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2015. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás 
tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja 
szerinti 37.500,- Ft bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és a 2015. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 

 
A Médiatanács 996/2016. (VIII. 1.) számú döntése 

az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a B+B Kft. (Pátria TV) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott 

eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) 
bekezdésében rögzített, 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az 
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Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 62.500,- Ft bírsággal 
sújtja. 

2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és a 2015. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 

 
A Médiatanács 997/2016. (VIII. 1.) számú döntése 

az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

1. A Médiatanács a Vár-Vill 96' Kft. (Vár TV) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) 
bekezdésében rögzített, 2015. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az 
Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 62.500,- Ft bírsággal 
sújtja. 

2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és a 2015. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 

 
A Médiatanács 998/2016. (VIII. 1.) számú döntése 

az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

A Médiatanács a Dzsupin és Társai Bt. (Vértes TV) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
indult eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti. 
 

15. 407/2016. Előzetes szakhatósági hozzájárulás a Mediaworks Hungary Zrt. és a Pannon 
Lapok Társasága Kiadói Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése 
tárgyában  
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 999/2016. (VIII.1.) számú döntése 
előzetes szakhatósági hozzájárulás a Mediaworks Hungary Zrt. és a Pannon Lapok 
Társasága Kiadói Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában 

 
A Médiatanács a mellékletben szereplő döntés elfogadásával a Mediaworks Hungary Zrt. és 
a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése 
tárgyában az előzetes szakhatósági hozzájárulást megadja. 
 

16. 393/2016. A Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 
M1 csatornáján 2016. június 26-én sugárzott Ma délelőtt című műsorszám Nyár 2016. 
című rovatát kifogásoló bejelentések  
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1000/2016. (VIII. 1.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság M1 csatornáján 

2016. június 26-án sugárzott Ma délelőtt című műsorszám Nyár 2016. című rovatát 
kifogásoló bejelentések 

 
A Médiatanács az M1 csatornán 2016. június 26-án sugárzott Ma délelőtt című műsorszám 
Nyár 2016. című rovatát kifogásoló bejelentések alapján nem indít eljárást a 
Médiaszolgáltatóval szemben, és e döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőket. 
 

17. E-40/2016. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 
bekövetkezett változásokról (2016. március - 2016. július) 
 
A Médiatanács tudomásul vette a tájékoztatóban foglaltakat. 
 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 58 perckor berekesztette. 
 
 
 
Budapest, 2016. augusztus 3. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

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