
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. szeptember 6-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-18. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-18. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-18. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-18. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-18. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-18. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /3-18. pontoknál/ 

dr. Kastory Edina média- és hírközlési biztos /15. pontnál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-18. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-18. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Varsányi Ferenc, a bírálóbizottság elnöke/1. pontnál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1. pontnál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 06 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika jelezte, hogy az MTVA-217/2016. számú 
előterjesztést az előterjesztő írásban visszavonta, majd a rendes és a sürgősségi napirendi 
javaslaton szereplő előterjesztések napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett az 1059/2016. 
(IX. 6.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-216/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 
2016/35. heti bírálóbizottsági ajánlása 
436/2016. A kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 
14-én közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 
vizsgálata 
437/2016. A Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 
és pályázati felhívás tervezete 
438/2016. A Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 
439/2016. A Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
440/2016. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-vel 
szemben a médiapiaci koncentráció megelőzésére, illetve a jelentős befolyásoló erővel 
rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 
441/2016. Ifj. T. I. beadványa a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársaság M4 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2016. augusztus 6-án 
18 órai kezdettel sugárzott „Nyári Olimpia Rió 2016” című műsorszámmal, valamint a nol.hu 
internetes oldalon 2016. augusztus 7-én 6 óra 21 perckor közzétett beszámolóval 
kapcsolatban [az Smtv. 13. §-ának, az Mttv. 83. § (1) bekezdés m) pontjának, valamint a 
182. § bm) pontjának megsértése] 
442/2016. Új eljárás lefolytatása az M-RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 916/2014. (IX. 23.) 
számú médiatanácsi határozat bírósági felülvizsgálata során született ítéletek alapján – 
előzmény: 348/2016. számú előterjesztés 
443/2016. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 
médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye [Progádor Nonprofit Kft. 
(Progádor TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – 
előzmény: 346/2016. számú előterjesztés 
444/2016. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 
médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye [Őcsény Községért 
Közalapítvány (Őcsény TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 347/2016. számú előterjesztés 
445/2016. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által üzemeltetett Szent István Rádió 95,1 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Miskolc 95,1 MHz + Encs 95,4 MHz + 
Sátoraljaújhely 90,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. május 15-21. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 345/2016. számú előterjesztés 
446/2016. A Rádió Q Kft. által üzemeltetett Rádió Q (Budapest 99,5 MHz) állandó 
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 11-17. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 352/2016. számú 
előterjesztés 
T-42/2016. Dr. N. N. ügyvéd által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség 
fellebbezése a Hivatal MN/19020-2/2016. számú végzése ellen 
T-43/2016. Dr. N. N. ügyvéd által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség 
fellebbezése a Hivatal MN/19022-2/2016. számú végzése ellen 
E-39/2016. A Média- és Hírközlési Biztos 2016. II. negyedévi beszámolója a 
médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
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E-43/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék és a 
Kúria által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 
E-44/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. július és augusztus hónapban 
E-45/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. július és augusztus hónapban 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-216/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 

eljárás 2016/35. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 
Varsányi Ferenc, a bírálóbizottság elnöke ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1060/2016. (IX. 6.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 2016/35. hetében beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2016/35. hetében – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot 
támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2016-…/2016. 

a kedvezményezett  
neve 

a megörökítendő esemény  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

10 
Székely  

Szeretetszolgálat  
Alapítvány 

Ezredvégi emberkereskedelem -  
családegyesítés  

fordítóprogrammal 
830.000 

a megítélt támogatás összesen: 830.000 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2016/35. hetében – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi 
pályázatokat nem részesíti támogatásban: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a megörökítendő esemény  
megnevezése 

9 Ametist-Művészeti Kft. Anda Géza Fesztivál 

11 SOLVE ART Kft. 
56-osok Venezuelában / Akiket  

utolért a kommunizmus 
 



4 

3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2016/35. heti fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2016/35. 
heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. szeptember 2-ai ajánlása 
 
2. 436/2016. A kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. 

április 14-én közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 1061/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 14-én 
közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése, és a Pályázati Felhívás 1.11.9.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2016. április 
14-én közzétett, a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 
hasznosítása tekintetében kiírt Pályázati Felhívásra a Karcag elvi médiaszolgáltatási 
lehetőségre pályázati ajánlatot benyújtó KUN-MÉDIA Kft. pályázót. 
 

A Médiatanács 1062/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 14-én 
közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 

vizsgálata 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése, és a Pályázati Felhívás 1.11.9.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2016. április 
14-én közzétett, a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 
hasznosítása tekintetében kiírt Pályázati Felhívásra a Kiskunfélegyháza elvi 
médiaszolgáltatási lehetőségre pályázati ajánlatot benyújtó Mosoly Média Kft. pályázót. 
 
3. 437/2016. A Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 1063/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja a Békéscsaba 88,9 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 

Békéscsaba 88,9 302 80 63.000 4 - 9 V D 220°- 250°/10 

A becsült számított  
ellátottság a  

nemzetközileg  
koordinált adótelephely  
(21°03’00”; 46°42’00”)  

és sugárzási  
paraméterek alapján  

került meghatározásra. 

 
A Médiatanács 1064/2016. (IX. 6.) számú döntése 

a Békéscsaba 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Békéscsaba 88,9 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
4. 438/2016. A Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 1065/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja a Győr 103,1 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 

Győr 103,1 
Hs: 50 
Vs: 50 

66 105.000 4 - 6 M D 
270°- 280°/ 5,5 
290°- 300°/ 4,9 
310°- 320°/ 5,5 

A becsült számított  
ellátottság a  

nemzetközileg  
koordinált adótelephely  
(17°38’57”; 47°40’19”)  

és sugárzási  
paraméterek alapján  

került meghatározásra. 
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A Médiatanács 1066/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Győr 103,1 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
5. 439/2016. A Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 1067/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete tárgyában 
 

A Médiatanács elfogadja a Szombathely 88,4 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 

Szombathely 88,4 302 82 72.000 2 - 6 H D 
20°- 50°/ 5 

210°- 220°/ 7 
250°- 300°/ 5 

A becsült számított  
ellátottság a  

nemzetközileg  
koordinált adótelephely  
(16°35’08”; 47°14’05”)  

és sugárzási  
paraméterek alapján  

került meghatározásra. 

 
A Médiatanács 1068/2016. (IX. 6.) számú döntése 

a Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szombathely 88,4 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
6. 440/2016. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 

Zrt-vel szemben a médiapiaci koncentráció megelőzésére, illetve a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1069/2016. (IX. 6.) számú döntése 
hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-vel 

szemben a médiapiaci koncentráció megelőzésére, illetve a jelentős befolyásoló erővel 
rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 

 
A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a 
releváns piaci tények és körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a 
médiaszolgáltatót az előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 
 
7. 441/2016. Ifj. T. I. beadványa a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő 

Nonprofit Részvénytársaság M4 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 
2016. augusztus 6-án 18 órai kezdettel sugárzott „Nyári Olimpia Rió 2016” című 
műsorszámmal, valamint a nol.hu internetes oldalon 2016. augusztus 7-én 6 óra 21 
perckor közzétett beszámolóval kapcsolatban [az Smtv. 13. §-ának, az Mttv. 83. § 
(1) bekezdés m) pontjának, valamint a 182. § bm) pontjának megsértése] 

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

A Médiatanács 1070/2016. (IX. 6.) számú döntése 
Ifj. T. I. kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársaság M4 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2016. augusztus 6-án 
18 órai kezdettel sugárzott „Nyári Olimpia Rió 2016” című műsorszámmal, valamint a nol.hu 

internetes oldalon 2016. augusztus 7-én 6 óra 21 perckor közzétett beszámolóval 
kapcsolatban 

 
A Médiatanács Ifj. T. I.-nak a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M4 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2016. augusztus 6-án 18 órai kezdettel sugárzott „Nyári Olimpia Rió 
2016” című műsorszámmal, valamint a nol.hu internetes oldalon 2016. augusztus 7-én 6 óra 
21 perckor közzétett beszámolóval kapcsolatban benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelme 
alapján indult hatósági eljárást megszünteti.  
 

A Médiatanács 1071/2016. (IX. 6.) számú döntése 
Ifj. T. I. bejelentése a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit 

Részvénytársaság M4 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2016. augusztus 6-án 
18 órai kezdettel sugárzott „Nyári Olimpia Rió 2016” című műsorszámmal, valamint a nol.hu 

internetes oldalon 2016. augusztus 7-én 6 óra 21 perckor közzétett beszámolóval 

kapcsolatban az Mttv. 83. § (1) bekezdés m) pontjának, valamint a 182. § bm) pontjának 

megsértése 
 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő 
Nonprofit Részvénytársaság M4 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2016. 
augusztus 6-án 18 órai kezdettel sugárzott „Nyári Olimpia Rió 2016” című műsorszámmal, 
valamint a nol.hu internetes oldalon 2016. augusztus 7-én 6 óra 21 perckor közzétett 
beszámolóval kapcsolatban, és ezen döntéséről hivatalos levél útján értesíti Ifj. T. I. 
bejelentőt. 
 
8. 442/2016. Új eljárás lefolytatása az M-RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 916/2014. 

(IX. 23.) számú médiatanácsi határozat bírósági felülvizsgálata során született 
ítéletek alapján – előzmény: 348/2016. számú előterjesztés 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1072/2016. (IX. 6.) számú döntése 
új eljárás lefolytatása az M-RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 916/2014. (IX. 23.) számú 

médiatanácsi határozat bírósági felülvizsgálata során született ítéletek alapján 
 
A Médiatanács a 916/2014. (IX. 23.) számú határozatának bírság kiszabását tartalmazó 
rendelkezését hatályon kívül helyező, és e tekintetben új eljárásra utasító bírói döntések 
alapján a bírság újbóli meghatározása céljából lefolytatott új eljárásban a Médiaszolgáltatót 
 

1. az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának három 
alkalommal történt együttes megsértése miatt 5 327 000 Ft összegű, 
 

2. az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjának 24 alkalommal történt megsértése miatt 
1 800 000 Ft összegű, 

 
összesen 7 127 000 Ft, azaz hétmillió-százhuszonhétezer forint bírság megfizetésére 
kötelezi. 
 
9. 443/2016. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális 

kereskedelmi médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye 
[Progádor Nonprofit Kft. (Progádor TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] – előzmény: 346/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1073/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 

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

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Progádor Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) a Progádor TV állandó megnevezésű adóján a 2016. május 25. napján 
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. 
 

A Médiatanács 1074/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 

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

 
A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdésének j) pontja alapján megszünteti a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés 2016. május 25. napján történt vélelmezett megsértése tárgyában hivatalból 
indított hatósági eljárást. 
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10. 444/2016. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális 
kereskedelmi médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye 
[Őcsény Községért Közalapítvány (Őcsény TV) – az Mttv. 64. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 347/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1075/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 

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

megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy az Őcsény Községért Közalapítvány (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) az Őcsény TV állandó megnevezésű adóján a 2016. március 25. napján 
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 Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) alpontja alapján 20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 1076/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű lineáris audiovizuális kereskedelmi 

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

megsértése] 
 
A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdésének j) pontja alapján megszünteti a Rádió Antritt 
Kft.-vel szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 2016. március 25. napján 
történt vélelmezett megsértése tárgyában hivatalból indított hatósági eljárást. 
 
11. 445/2016. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által üzemeltetett Szent István 

Rádió 95,1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Miskolc 95,1 MHz + Encs 
95,4 MHz + Sátoraljaújhely 90,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. május 15-
21. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, továbbá a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában 
foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 345/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1077/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány által üzemeltetett Szent István Rádió 95,1 állandó 

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

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

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) a Szent István Rádió 95,1 állandó megnevezésű adóján a 2016. május 15-
21. között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 
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tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglaltakat, amely 
jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
175.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
 
12. 446/2016. A Rádió Q Kft. által üzemeltetett Rádió Q (Budapest 99,5 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 11-17. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – 
előzmény: 352/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1078/2016. (IX. 6.) számú döntése 
a Rádió Q Kft. által üzemeltetett Rádió Q (Budapest 99,5 MHz) állandó megnevezésű 

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

g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Rádió Q Kft. az általa üzemeltetett Rádió Q állandó 
megnevezésű körzeti közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 11-17. közötti működése 
során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) 
pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 60.000 Ft bírsággal sújtja.  
 
13. T-42/2016. Dr. N. N. ügyvéd által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség 

fellebbezése a Hivatal MN/19020-2/2016. számú végzése ellen 
 
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1079/2016. (IX. 6.) számú döntése 
Dr. N. N. ügyvéd által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség fellebbezése a 

Hivatal MN/19020-2/2016. számú végzése ellen 
 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. június 23. napján kelt, MN/19020-2/2016. számú 
végzése ellen a Dr. N. N. ügyvéd által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség 
által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú végzést az elírások 
megváltoztatása mellett helybenhagyja. 
 
14. T-43/2016. Dr. N. N. ügyvéd által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség 

fellebbezése a Hivatal MN/19022-2/2016. számú végzése ellen 
 
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 1080/2016. (IX. 6.) számú döntése 
Dr. N. N. ügyvéd által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség fellebbezése a 

Hivatal MN/19022-2/2016. számú végzése ellen 
 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. június 23. napján kelt, MN/19022-2/2016. számú 
végzése ellen a Dr. N. N. ügyvéd által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség 
által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú végzést az elírások 
megváltoztatása mellett helybenhagyja. 
 
15. E-39/2016. A Média- és Hírközlési Biztos 2016. II. negyedévi beszámolója a 

médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
 
Dr. Kastory Edina ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
16. E-43/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Fővárosi 

Törvényszék és a Kúria által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 
tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 
A Médiatanács a tájékozatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
17. E-44/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. július és augusztus hónapban 
 
A Médiatanács a tájékozatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
18. E-45/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. július és augusztus hónapban 
 

A Médiatanács a tájékozatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13:40 órakor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. szeptember 7. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 Dr. Vass Ágnes s. k. Dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 
 


