
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. szeptember 13-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-9. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-9. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-9. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-9. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-9. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-9. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-9. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-9. pontoknál/ 
dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-9. pontoknál/ 

Vajda Boglárka osztályvezető /1-9. pontoknál/ 
dr. Kállay Eszter médiatanács titkárság jogi munkatárs /1-9. pontoknál/ 

 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-2. pontoknál/ 
Jenik Péter bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 04 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton 
szereplő előterjesztések és tájékoztató napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett 1081/2016. 
(IX. 13.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 
 
MTVA-218/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati eljárás 
második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-219/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2016. július 1. – augusztus 31.) 
451/2016. Az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 
88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 MHz, Sárvár 95,2 MHz, Monor 
106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 MHz, Komárom 88,3 MHz), a 
Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, Esztergom 97,4 MHz), a 
Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz) és a Magyarországi Mária Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 
MHz + Várpalota 90,0 MHz) médiaszolgáltatók PJ/26728-1/2016. iktatószámú együttes 
kérelme alapján indult hatósági eljárások lezárása 
452/2016. Országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
447/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 
448/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 24-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás lezárása 
449/2016. A Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. július 7-én közzétett pályázati felhívásra 2016. augusztus 31-én beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata 
450/2016. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított eljárások 
lezárása a 2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan 
B-5/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. július) 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 

1. MTVA-218/2016. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati 
eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 
Jenik Péter 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 1082/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a TVALLANDO2016 pályázati eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 

1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) második 
fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat 
kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor 

címe 

57 Fanny-Film Kft. VKC Televízió KultúrCseppek 

83 Újpesti Sajtó Kft. 
Újpesti Közéleti  

Televízió 
Körkép Extra 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) második 
fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a „kulturális magazin” műsortípusra 
meghatározott keretösszegből fennmaradó 2.403.770 Ft-ból 735.703 Ft átcsoportosításával 
– a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban 
rögzített értékeket, összegeket és ütemezést az alábbi pályázatokat támogatja, és a 
pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA- 

TVALLANDO 
2016-…./2016. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor  
típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

47 

Szentgál Kultúrájáért  
és Közhasznú  

Tájékoztatásáért  
Alapítvány 

Szentgál Televízió Táj - Kép Magazin 
közéleti  
magazin 

3 000 000 

50 
MÓRANET Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
MÓRA-NET TV Hírek, Hírháttér 

közéleti  
magazin 

3 176 803 

56 
TISZApART MÉDIA  

Kft. 
TiszapART  

televízió 
Heti közélet 

közéleti  
magazin 

3 180 000 

58 
KUNSÁG-MÉDIA  

Nonprofit Kft. 
Kiskőrös Televízió Körkép 

közéleti  
magazin 

3 120 000 

61 
Centrum Televízió  

Kft. 
Centrum TV Soroksári Közélet 

közéleti  
magazin 

3 174 400 

67 Baranya Televízió Kft. Baranya Televízió Publikum 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

79 
Sárvári Média  
Nonprofit Kft. 

Sárvári Televízió Hírek Hétkor 
közéleti  
magazin 

2 940 000 

85 Csoboth Zoltán Városi TV Mohács Hétközben közéleti  2 904 000 
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magazin 

89 
Dede Zsoltné  
Sári Andrea 

KÉK-KÁLLÓ TV  
Derecske 

Derecskei krónika 
közéleti  
magazin 

2 370 500 

9 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 26.985.703 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) második 
fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a „kulturális magazin” műsortípusra 
meghatározott keretösszegből fennmaradó 2.403.770 Ft-ból 1.474.950 Ft 
átcsoportosításával – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 
elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést az alábbi pályázatokat 
támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA- 

TVALLANDO 
2016-…./2016. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

49 
MIKOM Nonprofit  

Kft. 
Miskolc Televízió Miskolc Ma hírműsor 10 280 000 

54 
Debrecen Városi  

Televízió Kft. 
Debrecen Televízió Napszemle hírműsor 10 200 000 

65 
Makói Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Makói Városi TV Híradó hírműsor 9 360 000 

66 
Szerdahelyi József  

Nonprofit Kft. 
Vásárhelyi Televízió Híradó hírműsor 9 360 000 

73 
Zalaegerszegi  

Televízió és Rádió Kft. 
Zalaegerszegi  

Televízió 
Híradó hírműsor 9 935 000 

91 
Kecskeméti Televízió  

Nonprofit KFT. 
Kecskeméti  

Televízió 
Hírös Hírek hírműsor 9 640 000 

93 
Kalocsa Kulturális  

Központ és Könyvtár 
Kalocsa Városi  

Televízió 
Kalocsai híradó hírműsor 6 630 000 

7 db „hírműsor” kategóriában összesen: 65.405.000 Ft 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) második 
fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és 
ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA- 

TVALLANDO 
2016-…./2016. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

48 MIKOM Nonprofit Kft. Miskolc Televízió Promenád 
kulturális  
magazin 

1 920 000 

52 
Szentendrei Médiaközpont  

Kft. 
TV Szentendre Művészváros 

kulturális  
magazin 

2 080 000 

55 
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ  

Nonprofit Kft. 
Kapos Televízió Géniusz 

kulturális  
magazin 

2 000 000 

62 Média Eger Nonprofit Kft. 
Városi Televízió  
Eger -TV Eger 

Margó 
kulturális  
magazin 

1 840 000 

64 
Pécsi Kommunikációs  

Központ Kft. 
Pécs TV Publikum 

kulturális  
magazin 

1 939 650 

72 
Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  
Televízió 

ARTkultúra 
kulturális  
magazin 

1 526 580 
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86 

Zemplén Televízió  
Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű  

Társaság 

Zemplén TV Mecénás 
kulturális  
magazin 

2 040 000 

7 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 13.346.230 Ft 

 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) második 
fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA- 

TVALLANDO 
2016-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 
az állandó  

műsor típusa 

63 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió Csornai Műsor 
közéleti  
magazin 

78 
Tiszafüredi Kábeltévé  

Szövetkezet 
Tisza Tavi Televízió KÖZ-TÉR 

közéleti  
magazin 

87 

XV. Média  
Kommunikációs és  

Szolgáltató Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

XV-TV Hétzáró Hírtükör 
közéleti  
magazin 

 
6. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) második 
fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

70 
Soproni Kommunikációs  

Központ Kft. 
Sopron Televízió Híradó hírműsor 

74 
Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  
Televízió 

Túri Hírmondó hírműsor 

76 
"KÖLCSEY" Nonprofit  

Kft. 
Kölcsey Televízió Híradó hírműsor 

80 O2 TV Kft. O2 TV Híradó hírműsor 

82 "CSABA TV" Kft. CSABA TV Híradó hírműsor 

88 ÉK-TV Kft. Pannon Televízió Híradó hírműsor 

90 
Ceglédi TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Ceglédi Városi  

Televízió 
Híradó hírműsor 

94 
Danubia Televízió  

Nonprofit Kft. 
Danubia Televízió Hírpercek hírműsor 

 
7. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) második 
fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
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iktatószám: MA- 

TVALLANDO 
2016-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 
az állandó műsor  

típusa 

59 Média Csele Bt. Csele TV 
Dunavölgye  

Magazin 
közéleti  
magazin 

68 
ACTOR INFORMATIKA  

ÉS NYOMDA KFT. 
PontTV Híd 

közéleti  
magazin 

69 
Hajdúszoboszlói Városi  

Televízió 
Hajdúszoboszlói  
Városi Televízió 

Hírhozó 
közéleti  
magazin 

 
8. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) második 
fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2016-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

53 
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ  

Nonprofit Kft. 
Kapos Televízió Kapospont hírműsor 

60 
Keszthelyi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Keszthelyi Televízió 

Keszthelyi  
Híradó 

hírműsor 

71 Veszprém TV Kft. Veszprém TV Híradás hírműsor 

75 
Ózdi Kommunikációs  

Nonprofit Kft. 
Ózdi Városi Televízió Ózdi Krónika hírműsor 

77 

Zemplén Televízió  
Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű  

Társaság 

Zemplén TV Hír7 hírműsor 

84 Ipoly Média Kft. Ipoly Televízió Híradó hírműsor 

 
9. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) második 
fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 
iktatószám: MA- 

TVALLANDO 
2016-…./2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 
az állandó műsor  

típusa 

51 Domino Tv ZRt. d1 tv Kultúrpercek kulturális magazin 

81 GYULA TV Kft. Gyula Televízió Értékőrző kulturális magazin 

92 
Kalocsa Kulturális  

Központ és Könyvtár 
Kalocsa Városi  

Televízió 
Múzsa kulturális magazin 

 
10. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás (TVALLANDO2016) harmadik 
fordulójának „kulturális magazin” kategóriájában kiosztható keretösszegét 193.117 Ft-
tal megnöveli.  
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11. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati eljárás második 
fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

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

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

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

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

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. szeptember 1-jén kelt ajánlása 
 
 
2. MTVA-219/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság beszámolója a támogatás 

ellenőrzési eljárásokról (2016. július 1. – augusztus 31.) 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
 
3. 451/2016. Az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz), a Mária Rádió Frekvencia Kft. 

(Cegléd 88,3 MHz, Celldömölk 92,5 MHz, Mór 92,9 MHz, Pápa 90,8 MHz, Sárvár 95,2 
MHz, Monor 106,3 MHz, Gyál 98,9 MHz, Pécel 91,7 MHz, Dabas 97,5 MHz, Komárom 
88,3 MHz), a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz, Piliscsaba 104,2 MHz, 
Esztergom 97,4 MHz), a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz) és a Magyarországi 
Mária Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz) médiaszolgáltatók 
PJ/26728-1/2016. iktatószámú együttes kérelme alapján indult hatósági eljárások 
lezárása 

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

A Médiatanács 1083/2016. (IX. 13.) számú döntése 
az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 95,1 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme alapján 

indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – az FM 4 Rádió Kft. (Veszprém 
95,1 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
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A Médiatanács 1084/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Cegléd 88,3 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme 

alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Mária Rádió Frekvencia Kft. 
(Cegléd 88,3 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 

A Médiatanács 1085/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Celldömölk 92,5 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú 

kérelme alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Mária Rádió Frekvencia Kft. 
(Celldömölk 92,5 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, 
amely műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 

A Médiatanács 1086/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Mór 92,9 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme 

alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Mária Rádió Frekvencia Kft. 
(Mór 92,9 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 

A Médiatanács 1087/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Pápa 90,8 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme 

alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Mária Rádió Frekvencia Kft. 
(Pápa 90,8 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 

A Médiatanács 1088/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Sárvár 95,2 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme 

alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Mária Rádió Frekvencia Kft. 
(Sárvár 95,2 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 

A Médiatanács 1089/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Monor 106,3 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme 

alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Mária Rádió Frekvencia Kft. 
(Monor 106,3 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
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A Médiatanács 1090/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Gyál 98,9 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme 

alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Mária Rádió Frekvencia Kft. 
(Gyál 98,9 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 

A Médiatanács 1091/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Pécel 91,7 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme 

alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Mária Rádió Frekvencia Kft. 
(Pécel 91,7 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 

 
A Médiatanács 1092/2016. (IX. 13.) számú döntése 

a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Dabas 97,5 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme 
alapján indult hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Mária Rádió Frekvencia Kft. 
(Dabas 97,5 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 

A Médiatanács 1093/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. (Komárom 88,3 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme 

alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Mária Rádió Frekvencia Kft. 
(Komárom 88,3 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, 
amely műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 

A Médiatanács 1094/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 104,9 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme alapján 

indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Magyar Múzsa Kft. (Dömös 
104,9 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 

A Médiatanács 1095/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Magyar Múzsa Kft. (Piliscsaba 104,2 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme alapján 

indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Magyar Múzsa Kft. (Piliscsaba 
104,2 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
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A Médiatanács 1096/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Magyar Múzsa Kft. (Esztergom 97,4 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme alapján 

indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Magyar Múzsa Kft. (Esztergom 
97,4 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely 
műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 

A Médiatanács 1097/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 MHz) PJ/26728-1/2016. iktatószámú kérelme alapján 

indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Médiahíd Kft. (Telkibánya 100,6 
MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon indult hatósági eljárást, amely műsortervének 
ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint megszünteti, 
tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a kérelmét visszavonta. 
 

A Médiatanács 1098/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Magyarországi Mária Rádió Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz) PJ/26728-

1/2016. iktatószámú kérelme alapján indult hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Magyarországi Mária Rádió 
Alapítvány (Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz) kérelme alapján PJ/26728/2016. számon 
indult hatósági eljárást, amely műsortervének ideiglenes módosítására irányult, a Ket. 31. § 
(1) bekezdés c) pontja szerint megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a 
kérelmét visszavonta. 
 
 
4. 452/2016. Országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján 

megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Kollarik Tamás 
kérdésére. 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 1099/2016. (IX. 13.) számú döntése 
az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján 
megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét az 
alábbiak szerint: 
 

 Telephely 
Fv.  

(MHz) 
ERP max  

(kW) 
Heffmax  

(m) 
P. A. 

Korlátozás 
.…..°-…...°/dB 

Telepítési feltételek 

1. Budapest 103,3 100 469 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
18°59’00”; 47°30’00” 

2. Debrecen 101,1 3,02 60 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
21°39’00”; 47°35’00” 

3. Fehérgyarmat 102,8 2,51 51 V D 
210°/2 

220°-230°/4 

A nemzetközileg  
koordinált adótelephely:  

22°31’00”; 47°59’00” 
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4. Gerecse 100,0 0,05 550 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
18°30’00”; 47°41’00” 

5. Győr 101,4 10 100 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
17°40’00”; 47°39’00”  

6. Kab-hegy 100,5 100 465 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
17°39’00”; 47°03’00” 

7. Kaposvár 89,0 0,05 110 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
17°48’00”; 46°21’00” 

8. Kékes 104,7 30,2 889 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
20°01’00”; 47°52’00” 

9. Komádi 101,6 30,2 141 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
21°29’00”; 47°01’00” 

10. Miskolc 98,3 5,01 177 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
20°46’00”; 48°06’00” 

11. Nagykanizsa 93,6 0,25 93 V D 300°-350°/12 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
17°00’00”; 46°28’00” 

12. Pécs 105,5 50,12 549 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
18°13’00”; 46°06’00” 

13. Sopron 102,0 30,2 379 H D 
250°-260°/3-6 

270°/10 
280°-290°/3-6 

A nemzetközileg  
koordinált adótelephely:  

16°34’00”; 47°40’00”  

14. Szeged 94,9 1 50 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
20°10’00”; 46°16’00” 

15. Szekszárd 98,4 1 143 V D 350°-20°/4 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
18°41’00”; 46°20’00” 

16. Szentes 95,7 0,2 159 V D 150°-160°/3 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
20°17’00”; 46°37’00” 

17. Tokaj 103,5 50,12 517 H ND - 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
21°23’00”; 48°07’00” 

18. Vasvár 101,2 1 143 H D 340°/10 
A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  
16°39’10”; 46°57’27” 

 
A Médiatanács 1100/2016. (IX. 13.) számú döntése 

az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az országos 
vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács 
honlapján közzéteszi. 
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5. 447/2016. A Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

A Médiatanács 1101/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április 

28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
hasznosítására a 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a 
Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
hasznosítására megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján 
és a pályázati felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a FRISS MÉDIA Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a FRISS MÉDIA Kft. Kisvárda 93,4 MHz rádiós médiaszolgáltatását az 
Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított FRISS MÉDIA 
Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés 
megkötésére irányuló eljárást.  

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
 
6. 448/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

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

A Médiatanács 1102/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. március 24-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 24-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás az Mttv. 62. § (2) bekezdése alapján, az Mttv. 
62. § (1) bekezdésének a) pontja szerint eredménytelen, tekintettel arra, hogy 
valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki szempontból érvénytelen. 

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

A Médiatanács 1103/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. március 24-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Hajdúböszörmény 
98,9 MHz rádiós médiaszolgáltatatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
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A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
 

 a frekvenciahasználat célja: rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 

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

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
 
7. 449/2016. A Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. július 7-én közzétett pályázati felhívásra 2016. augusztus 31-
én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 1104/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. július 7-
én közzétett pályázati felhívásra 2016. augusztus 31-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 

vizsgálata (Sárvári Média Nonprofit Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Sárvári 
Média Nonprofit Kft. pályázót 

 a Formanyomtatvány IV.1. pontja szerinti nyilatkozat, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.2. pontja szerinti nyilatkozat, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.10. – 2.5.10.12. pontja szerinti nyilatkozatok, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.21. pontja szerinti nyilatkozat, 

 valamint a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontja szerinti hivatalos igazolások 
tekintetében. 

 
 
8. 450/2016. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított 
eljárások lezárása a 2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan 

 
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 1105/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

(Kossuth Rádió)] 
 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Kossuth Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. év április-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § 
(1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval 
szemben. 
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A Médiatanács 1106/2016. (IX. 13.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

(Petőfi Rádió)] 
 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Petőfi Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
50.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1107/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

(Bartók Rádió)] 
 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Bartók Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § 
(1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval 
szemben. 
 

A Médiatanács 1108/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

(Dankó Rádió)] 
 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Dankó Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. év április-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § 
(1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval 
szemben. 
 

A Médiatanács 1109/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

(Nemzetiségi Rádió)] 
 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Nemzetiségi Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 60.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1110/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
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2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
(Parlamenti Rádió)] 

 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Parlamenti Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. év április-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 40.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1111/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

(Duna World Radio)] 
 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Duna World Radio 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 60.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1112/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Friss Rádió Kft. (FM90 Campus 

Rádió)]  
 

A Médiatanács a Friss Rádió Kft. médiaszolgáltató FM90 Campus Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év május 16.-május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval 
szemben. 
 

A Médiatanács 1113/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Sárrét Média Bt. (Sárrét FM)] 

 
A Médiatanács a Sárrét Média Bt. médiaszolgáltató Sárrét FM állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év január-
május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 24.000,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1114/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Lánchíd Rádió Kft. (Lánchíd Rádió 

100.2)] 
 

A Médiatanács a Lánchíd Rádió Kft. médiaszolgáltató Lánchíd Rádió 100.2 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év május hónap tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
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adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
12.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1115/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Fehérvár Médiacentrum Kft. 

(Vörösmarty Rádió)] 
 

A Médiatanács a Fehérvár Médiacentrum Kft. médiaszolgáltató Vörösmarty Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év május 23.-május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 
bekezdése alapján 12.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1116/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Actor Informatikai és Nyomda Kft. 

(Pont Rádió)] 
 

A Médiatanács az Actor Informatikai és Nyomda Kft. médiaszolgáltató Pont Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
24.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1117/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület 

(Rádió Sun)] 
 

A Médiatanács a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület médiaszolgáltató Rádió Sun állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év április-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
18.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1118/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Kalló Gyula (Code FM-88,7)] 

 
A Médiatanács Kalló Gyula médiaszolgáltató Code FM-88,7 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év január-
május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 23.380,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1119/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Lánczos Kornél Gimnázium (Táska 

Rádió)] 
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A Médiatanács a Lánczos Kornél Gimnázium médiaszolgáltató Táska Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év április-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
10.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1120/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Mátra Média Kulturális Egyesület 

(MaxiRádió)] 
 

A Médiatanács a Mátra Média Kulturális Egyesület médiaszolgáltató MaxiRádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év május hónap tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
6.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1121/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Mediorix Szolgáltató Bt. (Rádió 

Szarvas)] 
 

A Médiatanács a Mediorix Szolgáltató Bt. médiaszolgáltató Rádió Szarvas állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
15.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1122/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Szabó Ferenc (Rádió Balaton)] 

 
A Médiatanács Szabó Ferenc médiaszolgáltató Rádió Balaton állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év január 
18.-május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt 
felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 1123/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Inforádió Kft. (Inforádió)] 

 
A Médiatanács az Inforádió Kft. médiaszolgáltató Inforádió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év május 
hónap tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 
jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
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A Médiatanács 1124/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Tilos Kulturális Alapítvány (Tilos 

Rádió)] 
 

A Médiatanács a Tilos Kulturális Alapítvány médiaszolgáltató Tilos Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
160.132,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1125/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Lánchíd Rádió Kft. (Lánchíd Rádió)] 

 
A Médiatanács a Lánchíd Rádió Kft. médiaszolgáltató Lánchíd Rádió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év május 
hónap tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 18.000,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1126/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Lánchíd Rádió Kft. (Lánchíd Rádió 

Pécs)] 
 

A Médiatanács a Lánchíd Rádió Kft. médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Pécs állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év május hónap tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
18.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1127/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Rádió Q Kft. (Rádió Q)] 

 
A Médiatanács a Rádió Q Kft. médiaszolgáltató Rádió Q állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év május 2.-
május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
18.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1128/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [M-Lite Kft. (Ozone FM 96,3)] 

 
A Médiatanács az M-Lite Kft. médiaszolgáltató Ozone FM 96,3 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év április 11.-
május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
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adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
30.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1129/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Európa Rádió Nonprofit Kft. (Európa 

Rádió 100,5)] 
 

A Médiatanács az Európa Rádió Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Európa Rádió 100,5 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év február 15.-május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 
bekezdése alapján 30.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1130/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. 

(Bonum Tv)] 
 

A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Bonum Tv állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év április-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
30.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1131/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Somogy Társadalmi Felemelkedéséért 

Nonprofit Kft. (Somogy TV)] 
 

A Médiatanács a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. médiaszolgáltató 
Somogy TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. év május 23.-május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § 
(8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 
187. § (1)-(4) bekezdése alapján 18.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1132/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [TOLNATÁJ Zrt. (Tolnatáj TV)] 

 
A Médiatanács a TOLNATÁJ Zrt. médiaszolgáltató Tolnatáj TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év május 
hónap tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 18.000,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1133/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Kiwisound Kft. (FIT HD)] 
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A Médiatanács a Kiwisound Kft. médiaszolgáltató FIT HD állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év április-
május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 20.000,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1134/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Ipoly Média Kft. (Ipoly Televízió)] 

 
A Médiatanács az Ipoly Média Kft. médiaszolgáltató Ipoly Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év március 
16.-május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
20.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1135/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [CITY TV Kft. (CITY TV)] 

 
A Médiatanács a CITY TV Kft. médiaszolgáltató CITY TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év május 2.-
május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt 
felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 1136/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Filmvarázs Stúdió Kft. (T1TV)] 

 
A Médiatanács a Filmvarázs Stúdió Kft. médiaszolgáltató T1TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év január-
május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás 
jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 1137/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX)] 

 
A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év január-
május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 122.500,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1138/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
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2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [XV. Média Kommunikációs és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (XV TV)] 

 
A Médiatanács az XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
médiaszolgáltató XV TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató a 2016. év május 2.-május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 
22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az 
Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 12.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1139/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Dunaharaszti Ipartestület (KisDuNa TV 

Dunaharaszti)] 
 

A Médiatanács a Dunaharaszti Ipartestület médiaszolgáltató KisDuNa TV Dunaharaszti 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. év április 28.-május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § 
(8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 
186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval 
szemben. 
 

A Médiatanács 1140/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató 

Kft. (Régió Tv Esztergom)] 
 

A Médiatanács a JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató Régió Tv 
Esztergom állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 30.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1141/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [B+B Kft. (Pátria TV)] 

 
A Médiatanács a B+B Kft. médiaszolgáltató Pátria TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év január-
május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 87.500,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1142/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Pengő Ferenc (Karcag Televízió)] 

 
A Médiatanács Pengő Ferenc médiaszolgáltató Karcag Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év január 
19.-május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
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adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
50.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1143/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Actor Informatikai és Nyomda Kft. 

(Pont TV)] 
 

A Médiatanács az Actor Informatikai és Nyomda Kft. médiaszolgáltató Pont TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
30.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1144/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Mezőtúri Közművelődési és Sport 

Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri Városi Televízió)] 
 

A Médiatanács a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
médiaszolgáltató Mezőtúri Városi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 
tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év május hónap tekintetében az 
Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és 
az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 12.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1145/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Vár-Vill 96’ Kft. (Vár TV)] 

 
A Médiatanács a Vár-Vill 96’ Kft. médiaszolgáltató Vár TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év január-
május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 122.500,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1146/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Püspökladányi Tájékoztató Központ 

(Ladány TV)] 
 

A Médiatanács a Püspökladányi Tájékoztató Központ médiaszolgáltató Ladány TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt 
felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 1147/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
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2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Trió-Média-Dunántúl Kft. (TRIÓ-TV-
DUNÁNTÚL)] 

 
A Médiatanács a Trió-Média-Dunántúl Kft. médiaszolgáltató TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
210.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

 
A Médiatanács 1148/2016. (IX. 13.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 

2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [INFONEXT Kft. (Info TV)] 
 

A Médiatanács az INFONEXT Kft. médiaszolgáltató Info TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év január-
május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 30.000,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1149/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [RTV Szekszárd Kft. (RTV Szekszárd)] 

 
A Médiatanács az RTV Szekszárd Kft. médiaszolgáltató RTV Szekszárd állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
31.250,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1150/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Danubia Televízió Nonprofit Kft. 

(Danubia Televízió)] 
 

A Médiatanács a Danubia Televízió Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Danubia Televízió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. év február 5.-május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § 
(8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 
187. § (1)-(4) bekezdése alapján 32.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 

 
A Médiatanács 1151/2016. (IX. 13.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 

2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Mag Televízió Kft. (MAG Televízió)] 
 

A Médiatanács a Mag Televízió Kft. médiaszolgáltató MAG Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év február-
május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 24.000,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
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A Médiatanács 1152/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Kortye Vilmos egyéni vállalkozó 

(WTV)] 
 

A Médiatanács Kortye Vilmos egyéni vállalkozó médiaszolgáltató WTV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2016. év január-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
30.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1153/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2016. január-májusig terjedő időszakra vonatkozóan [Zemplén Televízió Közhasznú 

Nonprofit Kft. (Zemplén Televízió)] 
 

A Médiatanács a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Zemplén 
Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. év április-május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § 
(1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval 
szemben. 
 
 
9. B-5/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. július) 
 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1154/2016. (IX. 13.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. július) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 04 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. szeptember 20. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

 
dr. Kállay Eszter s.k. 
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 dr. Auer János s. k. dr. Karas Monika s. k. 
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