
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. augusztus 30-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-51 pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-51. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-51. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-51. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-51. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-51. pontoknál/ 
Sorbán János gazdasági igazgató /1-18. pontoknál/ 

Sarlós Péterné főosztályvezető /1-51. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-51. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-51. pontoknál/ 
dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes /1-51. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /25-51. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-51. pontoknál/ 

dr. Veres Viktória, a jegyzőkönyv vezetője /1-51. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Vaszily Miklós megbízott vezérigazgató /1-4. pontoknál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-17. pontoknál/ 

dr. Lupkovics Gábor bírálóbizottsági tag /1. pontnál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 4 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika indítványozta a T-41/2016. számú előterjesztés 50. 
napirendi pontként való napirendre vételét. Ezt követően az említett módosítással együtt 
tette fel szavazásra a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók 
napirendre vételét. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett az 1001/2016. (VIII. 30.) 
számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-204/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás második 
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-184/2016. „A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére mobil 
távközlési szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás elindítása 
MTVA-184/II/2016. Kiegészítés a 184/2016. számú előterjesztéshez: „A Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap részére mobil távközlési szolgáltatás nyújtása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás elindítása 
MTVA-201/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. I–VI. havi 
beszámolója 
MTVA-202/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi 
költségvetése 
MTVA-196/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. módosított kérelme (határozati 
javaslat 1. pontja) 
MTVA-196/II/2016. Kiegészítés az MTVA-196/2016. számú előterjesztéshez: A Médiatanács 
által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
AZT-Media Kft. módosított kérelme 
MTVA-203/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 
25. hetében kedvezményezetté nyilvánított Creative Factory Kft. kérelme 
MTVA-205/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított IGEN Média Kft. szerződésszegése és 
méltányossági kérelme 
MTVA-206/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Titania-Master Pro Kft. kérelme 
MTVA-207/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Somogyi Viktória kérelmei 
MTVA-208/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Fakt Visual Lab Kft. kérelme 
MTVA-209/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE-VIDEO Kkt. kérelme 
MTVA-210/2016. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Videoplus Bt. szerződésszegése 
MTVA-211/2016. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóságának 2016. II. negyedévi 
tevékenységéről 
MTVA-212/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE-VIDEO Kkt. tájékoztatója 
MTVA-213/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Halluci-Nation Kft. tájékoztatója 
MTVA-214/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 
(BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM) tájékoztatói 
MTVA-215/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyarországi Evangélikus Egyház Luther 
Kiadójának tájékoztatója 
410/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2017. évi 
költségvetésének tervezetéről 
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408/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 24-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás folytatása 
409/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás folytatása 
430/2016. A Médiatanács által a Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes TELEKOM BÉKÉS Kft-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 
431/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. április 8-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 23-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 
432/2016. A Médiatanács által a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
elvi hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. június 27-én 
beérkezett pályázati ajánlat vizsgálata 
433/2016. Az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 
434/2016. A Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 
435/2016. Az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 MHz – ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltató műsortervének módosítására irányuló kérelme 
411/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 23-án 06:00 órai 
kezdettel sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 
412/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 26-án 6 órai 
kezdettel sugárzott „Vasárnapi újság” című műsorszámmal kapcsolatban 
413/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű csatornáján 2016. június 22-én 20 óra 
34 perc 40 másodperces kezdettel sugárzott „Ma este” című műsorszámmal kapcsolatban 
414/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. július 6-án 6 órai kezdettel 
sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 
429/2016. A Standardps Europe Holding Kft. kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű csatornáján 2016. július 14-én sugárzott 
„Kosár” című műsorszámmal kapcsolatban 
415/2016. A Magyar Liberális Párt állásfoglalás iránti kérelme a népszavazási kampányban 
történő politikai reklám közzétételével kapcsolatban 
416/2016. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés („reklám-hangerősség”) 
megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2016. április – június) (Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – M1) – előzmény: 385/2016. számú előterjesztés 
417/2016. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. március 9-én 12 
óra 22 perctől sugárzott Aktív című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 270/2016. számú előterjesztés 
418/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. április 7-
én, 8-án, 14-én, 15-én, 21-én, 22-én és 28-án, 29-én sugárzott Story Extra című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának és 31. § (2) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] – előzmény: 326/2016. számú előterjesztés 
419/2016. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont Kettő állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. 
május 9-15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt 
rendelkezése megsértése] – előzmény: 324/2016. számú előterjesztés 
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420/2016. A Médiahíd Kft. által üzemeltetett Híd Rádió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Telkibánya 100,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 20-26. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12), továbbá a 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 
271/2016. számú előterjesztés 
421/2016. Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 
12-én, 13-án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 
műsorszámokkal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának megsértése] – előzmény: 281/2016. számú előterjesztés 
422/2016. Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése [Central Médiacsoport Zrt. (Heti TV 
újság)] – előzmény: 383/2016. számú előterjesztés: a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, 
piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2015. IV. és 2016. I. negyedév) 
423/2016. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredmény (2016. június) – 
TV2 Média Csoport Zrt. (TV2), az Smtv. 20. § (8) bekezdésének és az Mttv. 33. § (5) 
bekezdésének vélelmezett megsértése 
424/2016. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió (Győr 100,1 MHz) 
állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 20-26. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 
66. § (4) bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
425/2016. Az Alföld Kamera Debrecen Kft. által üzemeltetett Alföld TV állandó megnevezésű 
körzeti médiaszolgáltatás 2016. június 25-i műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában és az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
426/2016. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű 
körzeti médiaszolgáltatás 2016. június 22-i műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése] 
427/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme „Az utolsó légió” és az „Egy gésa 
emlékiratai” című filmalkotások előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. (9) bekezdés] 
428/2016. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2015. július 1 – 2015. december 31.) 
T-38/2016. S. M., a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
sajtófőnökének fellebbezése a Nyíregyháza Városi Televízió elnevezésű csatornán, 2016. 
április 26-án 18 óra 25 perces kezdettel sugárzott „Híregyháza” című műsorszámot érintően 
benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelmet elutasító MN/15021-9/2016. számú hivatali 
határozattal szemben 
T-39/2016. A társszabályozó szervezetek 2016. I. félévi tevékenységéről szóló 
beszámolóinak elfogadása 
T-40/2016. A Médiatanács közreműködése a Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs 
Filmfesztiválon (Budaörs, 2016. október 19-22.) 
T-41/2016. A Médiatanács közreműködése a II. Magyar Speciális Független Filmszemlén 
(2016. október 26-27.) 
B-4/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. június) 
E-41/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék 
által, a Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 
E-42/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. június) 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-204/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás 

második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 

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

 
A Médiatanács 1002/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

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

iktatószám: MA- 
KMUSZ2016- 

…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

42 GA-BU Kft. Csurgói Városi Televízió 

50 KURCA-VÖLGYE EGYESÜLET Kurca TV 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KMUSZ2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az 
alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám: MA- 
KMUSZ2016- 

…/2016. 
a kedvezményezett neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

1 
Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú  

Tájékoztatásáért Alapítvány 
Szentgál Televízió 862 745 

3 RákosmenteTV Kft. Rákosmente TV / RMtv 5 000 000 

16 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió 849 105 

19 Mátyus Lajos Soltvadkerti TV 3 797 228 

20 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió TV Dunántúl 2 591 986 

23 ÉK-TV Kft.  Pannon Tv 2 597 553 

25 Dede Zsoltné Sári Andrea Kék-Kálló TV 1 380 240 

26 Tatai Televízió Közalapítvány Tatai Televízió 3 691 453 

28 DIGART-M Kft. Szentes Televízió 2 434 624 

43 "FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. Füred Televízió 4 980 154 

44 HANG-ADÁS Kft. Karc FM 3 000 000 

46 
"EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Miskolc) 
1 062 200 

47 
"EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Sátoraljaújhely) 
475 680 

54 Szabó Ferenc Balaton Rádió 524 133 

14 db a megítélt támogatás összesen: 33.247.101 Ft 
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3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KMUSZ2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat tartalmi 
ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
KMUSZ2016- 

…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

4 KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös Televízió 

8 
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Mezőtúri Városi Televízió 

10 XEROPRESS Bt.  Körös Televízió 

12 
Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért  

Közhasznú Közalapítvány 
Kistelek VTV 

15 Centrum Televízió Kft. Centrum TV  

21 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Hajdúnánási Televízió 

31 Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. Somogy TV 

40 
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési  

Központ, Könyvtár, Múzeum 
Ladány Televízió 

45 Szabadi Attila Régió Plusz Televízió 

48 IRÁNY Média 2012 Kft. Irány TV 

49 CITY TV Kft. City TV 

51 FRISS RÁDIÓ Nonprofit Kft. FM90 Campus Rádió 

52 LP Média Kft. "hatoscsatorna" 

53 Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Rádió 

55 Danubia Televízió Nonprofit Kft. Danubia Televízió 

56 
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő  

Nonprofit Kft. 
Füzesabonyi Városi  

Televízió 

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

 5 napon belül döntéséről a kedvezményezetté nyilvánított pályázókat értesítse, 

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

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

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. augusztus 1-ei ajánlása  
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2. MTVA-184/2016. „A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére 
mobil távközlési szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás elindítása 
MTVA-184/II/2016. Kiegészítés a 184/2016. számú előterjesztéshez: „A 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére mobil távközlési 
szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás elindítása 

 
Vaszily Miklós ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1003/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
„A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére mobil távközlési szolgáltatás 

nyújtása” tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás elindításának jóváhagyásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja az előterjesztésben 
foglalt közbeszerzési eljárás elindítását. 
 
3. MTVA-201/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. I–VI. 

havi beszámolója 
 

Vaszily Miklós ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1004/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2016. I–VI. havi beszámolójáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2016. I–VI. havi beszámolóját elfogadja. 
 
4. MTVA-202/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi 

költségvetése 
 
Vaszily Miklós ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1005/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi költségvetéséről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 79 876,2 millió forint bevételi 
főösszeggel, 79 876,2 millió forint kiadási főösszeggel, 0 millió forint költségvetésen kívüli 
tétellel elfogadja a jelen döntés elválaszthatatlan mellékletét képező főtáblák alapján a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi költségvetését és annak 
indoklását. 
 
5. MTVA-196/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. módosított kérelme 
(határozati javaslat 1. pontja) 
MTVA-196/II/2016. Kiegészítés az MTVA-196/2016. számú előterjesztéshez: A 
Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. módosított kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1006/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított AZT-Media Kft. 

módosított 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 az időtartam-
módosításra benyújtott módosított kérelmet elfogadja és hozzájárul, hogy a 
kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (11 perc 24 másodperc) 
készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek 
mellett – a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba. 
 
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. 
 
6. MTVA-203/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 

eljárás 25. hetében kedvezményezetté nyilvánított Creative Factory Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1007/2016. (VIII. 30.) 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 eljárásban 
(ESCHERKÁROLY2016) kedvezményezetté nyilvánított Creative Factory Kft „Dzsungel 
mentőakció” című, MA-ESCHERKÁROLY2016-1/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
beszámolási határidő 2016. szeptember 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. 
 
7. MTVA-205/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított IGEN Média Kft. szerződésszegése és 
méltányossági kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt, A) pont szerinti döntési javaslatot, és 
az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1008/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított IGEN Média 

Kft. szerződésszegéséről és méltányossági 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 IGEN Média Kft. MA-
NEUMANNJÁNOS2015-39/2015. iktatószámon nyilvántartott „FOLK” című pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott beszámolót, valamint a méltányossági kérelmet 
elfogadja és jogkövetkezményt nem alkalmaz. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet és 
egyidejűleg intézkedjen a döntés alapján megállapítható utófinanszírozás folyósításáról. 
 
8. MTVA-206/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati 

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

A Médiatanács 1009/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Titánia-Master 

Pro Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1201/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2015) kedvezményezetté nyilvánított Titania-Master Pro Kft. 
„Börtönárvák” című, MA-EMBERJUDIT2015-7/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési 
határidő 2017. február 28-ára, a beszámolási határidő 2017. április 15-ére, a bemutatási 
határidő 2017. augusztus 31-ére történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
9. MTVA-207/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Somogyi Viktória kérelmei 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1010/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Somogyi Viktória 

kérelmeiről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1201/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2015) kedvezményezetté nyilvánított Somogyi Viktória 
„Foreclosing on Faith (A hit kiárusítása)” című (tervezett cím: „Clevelandi Confidential: 
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remény és eltűnés”), MA-EMBERJUDIT2015-20/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott szinopszis módosítására, valamint a határidő 
módosítására vonatkozó kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2016. 
december 31-ére, a beszámolási határidő 2017. február 15-ére, és a bemutatási határidő 
2018. február 18-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. 
 
10. MTVA-208/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Fakt Visual Lab Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Az előterjesztő kérte az előzetesen benyújtott 
előterjesztésben szereplő döntési javaslat azzal történő kiegészítését, hogy a Médiatanács 
felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. Ezt 
követően a Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett, a fenti kiegészítéssel 
fogadta el az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 1011/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Fakt Visual 
Lab 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 Fakt Visual Lab Kft. „Superbia” 
című (korábbi címe: „A völgy”), MA-MACSKÁSSYGYULA2015-20/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által az időtartam-módosításra 
benyújtott kérelmet elfogadja és hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a 
kérelem szerinti időtartamban (15 perc 43 másodperc) készítse el, továbbá hogy a 
bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a kérelem szerinti 
időtartamú változatot szerkessze adásba, valamint a Médiatanács a kedvezményezett 
finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet is 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 és a 
médiaszolgáltatót. 
 
11. MTVA-209/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE-VIDEO Kkt. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1012/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE-

VIDEO Kkt. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1201/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2015) kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE-VIDEO Kkt. „A 
becsület útján” című, MA-EMBERJUDIT2015-11/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési 
határidő 2016. december 31-ére, a beszámolási határidő 2017. február 15-ére, a bemutatási 
határidő 2017. június 30-ára történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett 
figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
12. MTVA-210/2016. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Videoplus Bt. szerződésszegése 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt, A) pont szerinti döntési javaslatot, és 
az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1013/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a CSERÉSMIKLÓS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Videoplus Bt. 

szerződésszegéséről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 281/2015. (III. 24.) számú 
döntésével a dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárásban (CSERÉSMIKLÓS2015) kedvezményezetté nyilvánított 
Videoplus Bt. MA-CSERÉSMIKLÓS2015-29/2015. iktatószámon nyilvántartott „Szent Margit 
leánya” című pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott beszámolót, valamint a 
méltányossági kérelmet elfogadja és jogkövetkezményt nem alkalmaz. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntéséről 8 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet, valamint 
intézkedjen az esedékes utófinanszírozás folyósításáról. 
 
13. MTVA-211/2016. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóságának 2016. II. 

negyedévi tevékenységéről 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt döntési javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1014/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
az MTVA Mecenatúra Igazgatóságának 2016. II. negyedévi tevékenységéről szóló 

beszámolójáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Mecenatúra 
Igazgatóságának 2016. II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
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14. MTVA-212/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE-VIDEO Kkt. tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A tájékoztatóban foglaltakat a Médiatanács 
tudomásul vette.  
 
15. MTVA-213/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Halluci-Nation Kft. tájékoztatója 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A tájékoztatóban foglaltakat a Médiatanács 
tudomásul vette.  
 
16. MTVA-214/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola (BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM) tájékoztatói 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A tájékoztatóban foglaltakat a Médiatanács 
tudomásul vette.  
 
17. MTVA-215/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyarországi Evangélikus 
Egyház Luther Kiadójának tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A tájékoztatóban foglaltakat a Médiatanács 
tudomásul vette.  
 
18. 410/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2017. évi 

költségvetésének tervezetéről 
 
Sorbán János ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 1015/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2017. évi költségvetésének 
tervezetéről 

 
1. A Médiatanács az előterjesztésben bemutatott működési költségvetés 2017. évi 

előirányzatait az alábbi összegekkel fogadja el: 
 

  millió Ft-ban 

Előirányzat 
száma 

Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 173,9 

2. Működési bevételek 278,6 

 Kiszámlázott általános forgalmi adó 278,6 

Összesen:  452,5 
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  millió Ft-ban 

Előirányzat 
száma 

Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Személyi juttatások 82,1 

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

22,1 

3. Dologi kiadások 324,3 

 ebből: fizetendő általános forgalmi adó 278,6 

4. Egyéb működési célú kiadások 24,0 

Összesen:  452,5 

 
2. A Médiatanács a kezelésében lévő bevételi és kiadási előirányzatok 2017. évi 

költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el: 
 

  millió Ft-ban 

Előirányzat 
száma 

Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Médiaszolgáltatási díj 963,0 

2. Frekvenciapályázati díj 15,0 

3. Támogatási pályázati díj 54,0 

4. Kötbér és bírság 21,0 

5. Késedelmi kamat 1,0 

Összesen:  1 054,0 

 
  millió Ft-ban 

Előirányzat 
száma 

Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Médiaszolgáltatási díj 963,0 

2. Frekvenciapályázati díj 15,0 

3. Támogatási pályázati díj 54,0 

4. Kötbér és bírság 21,0 

5. Késedelmi kamat 1,0 

Összesen:  1 054,0 

 
3. A Médiatanács felkéri a Hatóság Hivatalát, hogy az egységes – a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi költségvetését is tartalmazó – költségvetési 
törvénytervezetet állítsa össze. 

 
19. 408/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 24-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás folytatása 

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

A Médiatanács 1016/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 24-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 
 
A Médiatanács a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.45.724/2016/5. 
számú döntésére tekintettel az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával a 
Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
irányuló pályázati eljárás felfüggesztését megszünteti, és folytatja az eljárást. 
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20. 409/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 25-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás folytatása 

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

A Médiatanács 1017/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 
 
A Médiatanács a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.Kpk.45.754/2016/6. sz. 
döntésére tekintettel az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával a 
Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
irányuló pályázati eljárás felfüggesztését megszünteti, és folytatja az eljárást. 
 
21. 430/2016. A Médiatanács által a Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. március 10-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes TELEKOM BÉKÉS Kft.-vel szemben 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 1018/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Médiatanács által a Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes TELEKOM BÉKÉS Kft-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2016. március 10-én közzétett Pályázati Felhívással 
a Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított 
pályázati eljárásban 966/2016. (VIII. 1.) számú határozatával megállapította, hogy a 
pályázati eljárás nyertese a TELEKOM BÉKÉS Kft., és PJ/12467-8/2016. iktatószámú 
végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – amennyiben 966/2016. 
(VIII. 1.) 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 TELEKOM BÉKÉS Kft-vel a Gyula 90,5 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, és egyúttal a TELEKOM BÉKÉS Kft. pályázati 
ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi a TELEKOM BÉKÉS Kft. 
Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Békéscsaba 98,4 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

 
A Médiatanács 1019/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

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

eljárásban nyertes TELEKOM BÉKÉS Kft-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

 
A Médiatanács a TELEKOM BÉKÉS Kft. Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőségre benyújtott pályázati ajánlatában foglaltakra, valamint 966/2016. (VIII. 1.) és 
1018/2016. (VIII. 30.) számú döntésére tekintettel – amelyben engedélyezte a TELEKOM 
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BÉKÉS Kft. Gyula 90,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba 
kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Békéscsaba 98,4 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás) – az előterjesztés 
mellékletében foglalt szerződésmódosítás elfogadásával kezdeményezi a TELEKOM BÉKÉS 
Kft. Békéscsaba 98,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés 
módosítását. 
 
22. 431/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. április 8-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 23-án 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 1020/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április 

8-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 23-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 
vizsgálata (Debrecen Városi Televízió Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja 
szerint a Debrecen Városi Televízió Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét a Derecske 
94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati 
eljárásban megtagadja tekintettel arra, hogy a pályázó ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés 
e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 
 

A Médiatanács 1021/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április 

8-án közzétett pályázati felhívásra 2016. május 23-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 
vizsgálata (KREDIT HOLDING Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja 
szerint a KREDIT HOLDING Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét a Derecske 94,7 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárásban 
megtagadja tekintettel arra, hogy a pályázó ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja és 
a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 
 
23. 432/2016. A Médiatanács által a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség elvi hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 
2016. június 27-én beérkezett pályázati ajánlat vizsgálata 

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

A Médiatanács 1022/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Médiatanács által a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívásra 2016. június 27-én 

beérkezett pályázati ajánlat vizsgálata tárgyában 
 
A Médiatanács pályázati nyilvántartásba veszi a budapesti kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 2016. április 28-án kiírt pályázati felhívásra 
pályázati ajánlatot benyújtó Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázót az Mttv. 58. § (1) 
bekezdése és a pályázati felhívás 1.11.9.1. pontja alapján. 
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24. 433/2016. Az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

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

A Médiatanács 1023/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Névleges  
telephely 

Frek- 
vencia  
(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Sztereo  
vétel- 
körzet 

(fő) 

Sztereo  
vétel- 
körzet  
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…,,°-…,,°/dB 

Telepítési feltételek 

Eger 101,3 1000 120 65.000 2 - 15 V D 240°- 250°/3,6 

A becsült számított 
ellátottság a  

nemzetközileg  
koordinált adótelephely 
(20°23’17”; 47°54’21”) 

 és sugárzási 
 paraméterek alapján 

 került meghatározásra. 

 
A Médiatanács 1024/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Eger 101,3 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
25. 434/2016. A Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 1025/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség Hivatal 
által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint: 
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Névleges  
telephely 

Frek- 
vencia  
(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Sztereo  
vételkörzet 

(fő) 

Sztereo  
vételkörzet  

(km) 
P A Telepítési feltételek 

Paks 96,3 302 92 32.000 3 - 12 V ND 

A becsült számított ellátottság a  
nemzetközileg koordinált 
adótelephely (18°50’00”;  
46°37’00”) és sugárzási  

paraméterek alapján 
 került meghatározásra. 

 
A Médiatanács 1026/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Paks 96,3 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
26. 435/2016. Az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 MHz – ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós 

médiaszolgáltató műsortervének módosítására irányuló kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1027/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
az IS Rádió Kft. (Sárvár 96,5 MHz – ISIS Rádió) helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató 

műsortervének módosítására irányuló kérelme alapján indult eljárás lezárása 
 
A Médiatanács az IS Rádió Kft. 2016. június 7-én érkezett kérelme alapján nem módosítja a 
médiaszolgáltató Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 
hatósági szerződését az abban foglalt műsortervi vállalások tekintetében, tekintettel arra, 
hogy a médiaszolgáltató a Médiatanács 831/2016. (VII. 12.) számú döntésével elfogadott 
szerződésmódosításban foglaltakat nem fogadta el. 
 
A 26. napirendi pont tárgyalását követően dr. Karas Monika indítványára a Médiatanács 
megbízta a Hivatalt, hogy készítsen előterjesztést az 

 Esztergom 98,1 MHz és a 

 Velence Meleg-hegy 90,4 MHz, 
médiaszolgáltatási lehetőségek pályázati felhívás tervezetéről. 
 
27. 411/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 
23-án 06:00 órai kezdettel sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1028/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 23-án 06:00 órai kezdettel 
sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdésének a) pontja és 30. §-ának d) pontja értelmében 
megszünteti a Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által benyújtott 
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kiegyensúlyozottsági kérelem alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató Kossuth Rádió csatornáján 
2016. június 23-án 06:00 órai kezdettel sugárzott „180 perc” című műsorszámmal 
kapcsolatban indult hatósági eljárást. 
 
28. 412/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 
26-án 6 órai kezdettel sugárzott „Vasárnapi újság” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1029/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. június 26-án 6 órai kezdettel 
sugárzott „Vasárnapi újság” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2016. június 26-án 6 órai kezdettel sugárzott „Vasárnapi újság” című 
műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét. 
 
29. 413/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű csatornáján 2016. 
június 22-én 20 óra 34 perc 40 másodperces kezdettel sugárzott „Ma este” című 
műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1030/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű csatornáján 2016. június 22-én 20 óra 34 
perc 40 másodperces kezdettel sugárzott „Ma este” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
az M1 elnevezésű csatornáján 2016. június 22-én 20 óra 34 perc 40 másodperces kezdettel 
sugárzott „Ma este” című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában 
meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
30. 414/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

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

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1031/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

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

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2016. július 6-án 6 órai kezdettel sugárzott „180 perc” című 
műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét. 
 
31. 429/2016. A Standardps Europe Holding Kft. kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű csatornáján 2016. július 14-én 
sugárzott „Kosár” című műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1032/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Standardps Europe Holding Kft. kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű csatornáján 2016. július 14-én sugárzott „Kosár” című 
műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja a Standardps Europe Holding Kft. kiegyensúlyozottsági 
kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. az M1 elnevezésű 
csatornáján 2016. július 14-én sugárzott „Kosár” című műsorszámmal nem sértette meg a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
(Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
32. 415/2016. A Magyar Liberális Párt állásfoglalás iránti kérelme a népszavazási 

kampányban történő politikai reklám közzétételével kapcsolatban 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Koltay András hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 1033/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

a Magyar Liberális Párt állásfoglalás iránti kérelme a népszavazási kampányban történő 
politikai reklám közzétételével kapcsolatban 

 
A Médiatanács tájékoztatja a Magyar Liberális Pártot, hogy a beadványában foglaltak 
tekintetében állásfoglalást nem adhat. 
 
33. 416/2016. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés („reklám-

hangerősség”) megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2016. 
április – június) (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – M1) – előzmény: 385/2016. 
számú előterjesztés 

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



20 

A Médiatanács 1034/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés („reklámhangerősség") megsértése 
tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2016. április-június) [Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. – M1] 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, 
hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató 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, összesen öt alkalommal megsértette az Mttv. 33. § 
(4) bekezdésben foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a 
Médiaszolgáltatót. 
 
34. 417/2016. A TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. március 

9-én 12 óra 22 perctől sugárzott Aktív című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 
Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
270/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1035/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Kft. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. március 9-én 12 óra 22 

perctől sugárzott Aktív című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Kft. a TV2 csatornán 2016. 

március 9-én 12 óra 22 perctől sugárzott Aktív című műsorszám közzétételével egy 
alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés ba) alpontja alapján 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint bírság megfizetésére 
kötelezi a Médiaszolgáltatót. 

2. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató ugyanezen 
műsorszámmal nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
rendelkezését. 

 
35. 418/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. 

április 7-én, 8-án, 14-én, 15-én, 21-én, 22-én és 28-án, 29-én sugárzott Story Extra 
című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) 
pontjának és 31. § (2) bekezdésének vélelmezett megsértése] előzmény: 326/2016. 
számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1036/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. április 7-én, 8-án, 

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

megsértése] 
 
I. A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub csatornán 

2016. április 7-én 16 óra 56 perctől sugárzott és április 8-án 12 óra 28 perctől 
megismételt Story Extra című műsorszám közzétételkor összesen két alkalommal 



21 

megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés ba) pontja alapján 150 000 Ft bírsággal sújtja. 

II. A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub csatornán 
2016. április 28-án 16 óra 55 perctől sugárzott és április 29-én 12 óra 24 perctől 
megismételt Story Extra című műsorszám közzétételekor összesen két alkalommal 
megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés ba) pontja alapján 100 000 Ft bírsággal sújtja. 

III. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub 
csatornán 2016. április 28-án 16 óra 55 perctől sugárzott és április 29-én 12 óra 24 
perctől megismételt Story Extra című műsorszám közzétételekor összesen két 
alkalommal megsértette az 31. § (2) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § (1) 
bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul 
tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni 
jogsértésektől. 

 
36. 419/2016. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont Kettő 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szeged 100,2 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. május 9-15. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 
66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezése megsértése] – előzmény: 
324/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1037/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Lánchíd Rádió Száz pont Kettő állandó megnevezésű 

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

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

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Lánchíd Rádió Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 
Lánchíd Rádió Száz pont Kettő állandó megnevezésű adóján a 2016. május 9-15. között 
sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint 
a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglaltakat, amely jogsértések miatt a Médiatanács a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 175.000,- Ft összegű 
bírsággal sújtja. 
 
37. 420/2016. A Médiahíd Kft. által üzemeltetett Híd Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Telkibánya 100,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 
20-26. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12), továbbá a 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 271/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1038/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Médiahíd Kft. által üzemeltetett Híd Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Telkibánya 100,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 20-26. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12), továbbá a 

64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] 
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1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiahíd Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 

Híd Rádió állandó megnevezésű adóján a 2016. március 20-26. között sugárzott 
műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 64. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Híd Rádió állandó 
megnevezésű adóján a 2016. március 20-26. között sugárzott műsorában megsértette az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000,- Ft összegű 
bírsággal sújtja. 

 
A Médiatanács 1039/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

a Médiahíd Kft. által üzemeltetett Híd Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Telkibánya 100,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. március 20-26. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12), továbbá a 
64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] 

 
A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdésének j) pontja alapján megszünteti az FM-4 Rádió 
Kft.-vel szemben 2016. március 20-26. közötti napokon a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában hivatalból indított hatósági eljárást. 
 
38. 421/2016. Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. 

április 11-én, 12-én, 13-án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott 
Meztelen szerelem című műsorszámokkal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
281/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1040/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 12-én, 13-

án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 
műsorszámokkal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 

pontjának megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Life Network médiaszolgáltatásán 
2016. április 11-én 12 órától sugárzott Meztelen szerelem című műsorszám közzétételével 
egy alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) pontját, 
ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 100 000 Ft bírsággal sújtja.  

 
A Médiatanács 1041/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 12-én, 13-
án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 

műsorszámokkal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Life Network médiaszolgáltatásán 
2016. április 11-én 20 órától és április 12-én 11 óra 59 perctől sugárzott Meztelen szerelem 
című műsorszám közzétételével két alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdésének 
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és 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 
200 000 Ft bírsággal sújtja.  

 
A Médiatanács 1042/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 12-én, 13-
án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 

műsorszámokkal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Life Network médiaszolgáltatásán 
2016. április 12-én 19 óra 5 perctől sugárzott és április 13-án 11 óra 1 perctől ismételt 
Meztelen szerelem című műsorszám közzétételével két alkalommal megsértette az Mttv. 9. § 
(5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
pontja alapján 200 000 Ft bírsággal sújtja.  

 
A Médiatanács 1043/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 12-én, 13-
án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 

műsorszámokkal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Life Network médiaszolgáltatásán 
2016. április 18-án 12 órától sugárzott Meztelen szerelem című műsorszám közzétételével 
egy alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) pontját, 
ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 100 000 Ft bírsággal sújtja.  

 
A Médiatanács 1044/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

Dr. B. Z. Á. bejelentése az Origo Zrt. Life Network csatornáján 2016. április 11-én, 12-én, 13-
án, 18-án és 19-én különböző időpontokban sugárzott Meztelen szerelem című 

műsorszámokkal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának megsértése] 

 
A Médiatanács a Life Network adóján sugárzott Meztelen szerelem című műsorszámok 
vonatkozásában hozott döntéseiről, az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos 
levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
39. 422/2016. Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése [Central Médiacsoport Zrt. 

(Heti TV újság)] – előzmény: 383/2016. számú előterjesztés: a klasszifikációs 
ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2015. 
IV. és 2016. I. negyedév) 

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

A Médiatanács 1045/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 2015. IV. és 

2016. I. negyedévi vizsgálata 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Central Médiacsoport Zrt. a „Heti TV újság” elnevezésű 
sajtótermékének 2015. december 22-i és 2016. március 29-i kiadványaival megsértette az 
Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű 
bírság megfizetésére kötelezi a médiatartalom szolgáltatót. 
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40. 423/2016. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredmény (2016. 
június) – TV2 Média Csoport Zrt. (TV2), az Smtv. 20. § (8) bekezdésének és az Mttv. 
33. § (5) bekezdésének vélelmezett megsértése 

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

A Médiatanács 1046/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2016. június) – TV2 

Média Csoport Kft. (TV2), az Smtv. 20. § (8) bekezdésének és az Mttv. 33. § (5) 
bekezdésének vélelmezett megsértése 

 
1. A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 

hatósági eljárást indít a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltatóval szemben a TV2 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2016. június 28-án 6 óra 53 perctől, 7 óra 23 
perctől és 52 perctől, 8 óra 21 perctől és 51 perctől valamint 12 óra 15 perctől és 42 
perctől, 19 óra 13 perctől, továbbá június 29-én 00 óra 20 perctől sugárzott 
Időjárásjelentés műsorszámokban az Mttv. 33. § (5) bekezdésében, valamint az Smtv. 
20. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezések összesen kilenc alkalommal történt 
vélelmezett megsértése tárgyában. 

2. A Médiatanács felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon, a fenti műsorszámokban 
a Soproni Radlert népszerűsítő szpotokat milyen, az Mttv. által szabályozott 
kereskedelmi közleményként jelenítette meg. 

 
41. 424/2016. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió (Győr 

100,1 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 20-26. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése] 

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

 
A Médiatanács 1047/2016. (VIII. 30.) számú döntése 

a PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió (Győr 100,1 MHz) állandó 
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 20 - 26. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 

bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a PluszRádió Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval 
szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjaiban 
foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 20 - 26. közötti adáshéten történt vélelmezett 
megsértése tárgyában.  
 
42. 425/2016. Az Alföld Kamera Debrecen Kft. által üzemeltetett Alföld TV állandó 

megnevezésű körzeti médiaszolgáltatás 2016. június 25-i műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában és 
az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1048/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
az Alföld Kamera Debrecen Kft. által üzemeltetett Alföld TV állandó megnevezésű körzeti 

médiaszolgáltatás 2016. június 25-i műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában és az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjának és az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének vélelmezett megsértése tárgyában az Alföld TV médiaszolgáltatásában 2016. 
június 25-én sugárzott Púder című műsorszámmal összefüggésben. 
 
43. 426/2016. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó 

megnevezésű körzeti médiaszolgáltatás 2016. június 22-i műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) 
pontjaiban foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1049/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű körzeti 

médiaszolgáltatás 2016. június 22-i műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt rendelkezések 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Trial Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Balaton Televízió állandó 
megnevezésű körzeti médiaszolgáltatása vonatkozásában a 2016. június 22-én 19:59:08 
órától közzétett „Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó” című műsorszámával kapcsolatban, 
az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt rendelkezések egy alkalommal történt 
vélelmezett megsértése tárgyában. Továbbá kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon 
arról, hogy 2016. június 22-én 19:59:08 órától közzétett „Egy falat kenyér és egy csipetnyi 
szó” című műsorszámban fizetés, vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg 
a Remix Danceclub ajánlatait. Amennyiben igen, csatolja az ezt alátámasztó megállapodást.  
 
44. 427/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme „Az utolsó légió” és az 

„Egy gésa emlékiratai” című filmalkotások előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 
9. (9) bekezdés] 

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

A Médiatanács 1050/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme Az utolsó légió és az Egy gésa emlékiratai 

című filmalkotások előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával az Utolsó légió 
és az Egy gésa emlékiratai című filmalkotásokat a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 9. § (4) bekezdése szerinti III. 
korhatár-kategóriába tartozónak minősíti. 
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45. 428/2016. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2015. július 1 – 2015. 
december 31.) 

 
Mádl András ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kollarik Tamás és dr. Karas Monika 
hozzászóltak. Ezt követően dr. Karas Monika a napirendi pont elnapolására tett javaslatot, 
amelyet a Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett támogatott.  
 
46. T-38/2016. S. M., a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei sajtófőnökének fellebbezése a Nyíregyháza Városi Televízió elnevezésű 
csatornán, 2016. április 26-án 18 óra 25 perces kezdettel sugárzott „Híregyháza” 
című műsorszámot érintően benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelmet elutasító 
MN/15021-9/2016. számú hivatali határozattal szemben 

 
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1051/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
S. M., a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei sajtófőnökének 

fellebbezése a Nyíregyháza Városi Televízió elnevezésű csatornán, 2016. április 26-án 18 
óra 25 perces kezdettel sugárzott „Híregyháza” című műsorszámot érintően benyújtott 
kiegyensúlyozottsági kérelmet elutasító MN/15021-9/2016. számú hivatali határozattal 

szemben 
 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. június 21. napján kelt, MN/15021-9/2016. számú 
határozata ellen S. M., a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei sajtófőnöke által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú 
határozatot helybenhagyja. 
 
47. T-39/2016. A társszabályozó szervezetek 2016. I. félévi tevékenységéről szóló 

beszámolóinak elfogadása 
 
Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 1052/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2016. I. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 
A Médiatanács elfogadja a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2016. I. 
féléves társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a 
szakmai szervezetet. 
 

A Médiatanács 1053/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2016. I. félévi társszabályozási tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 
 
A Médiatanács elfogadja a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2016. I. féléves társszabályozási 
tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai szervezetet. 
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A Médiatanács 1054/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
az Önszabályozó Reklám Testület 2016. I. félévi társszabályozási tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 
 
A Médiatanács elfogadja az Önszabályozó Reklám Testület 2016. I. féléves társszabályozási 
tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai szervezetet. 
 

A Médiatanács 1055/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2016. I. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 
A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2016. I. féléves 
társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai 
szervezetet. 
 
48. T-40/2016. A Médiatanács közreműködése a Primanima Nemzetközi Elsőfilmes 

Animációs Filmfesztiválon (Budaörs, 2016. október 19-22.) 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1056/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs 

Filmfesztiválon (Budaörs, 2016. október 19-22.) 
 

1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint képviselteti magát a Primanima 
Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Filmfesztiválon. 

2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel a legígéretesebb magyar 
tehetségnek járó Macskássy Gyula-díj, a közönségszavazatok alapján legnépszerűbb 
magyar film alkotójának járó George Pal-díj, valamint a gyermekközönség szavazatai 
alapján legnépszerűbb film magyar alkotójának járó Csermák Tibor-díj nyerteseinek 
500-500 000 Ft értékben. A támogatás mértéke mindösszesen 1 500 000 Ft. Az összeg 
felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 
49. T-41/2016. A Médiatanács közreműködése a II. Magyar Speciális Független 

Filmszemlén (2016. október 26-27.) 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1057/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a II. Magyar Speciális Független Filmszemlén (2016. október 

26-27.) 
 

1. A Médiatanács együttműködés keretében képviselteti magát II. Magyar Speciális 
Független Filmszemlén. 

2. A Médiatanács együttműködés keretében pénzdíjat ajánl fel a „Szemle Nagydíj” 
nyertese(i) javára, a pénzdíj mértéke összesen 500 000 Ft. Az összeg felhasználásának, 
elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 
50. B-4/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. június) 
 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1058/2016. (VIII. 30.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. június) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
51. E-41/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi 

Törvényszék által, a Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 
E-42/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. június) 
 

A Médiatanács tudomásul vette a tájékoztatókban foglaltakat. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 37 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. szeptember 2. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

dr. Veres Viktória s. k. 
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