
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. szeptember 26-án (hétfőn) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-15. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag/1-15. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-15. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-15. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-15. pontoknál/ 
dr. Kossuth László főosztályvezető-helyettes /1-15. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-15. pontoknál/ 
Jó Balázs főosztályvezető-helyettes /7-15. pontoknál/ 

Bokor Ágnes szövegíró, tartalomalkotó munkatárs /1-15. pontoknál/ 
Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-15. pontoknál/ 

 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-2. pontoknál/ 
Vaszily Miklós mb. vezérigazgató /2-3. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 03 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Koltay András egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt az 
ülésen. Dr. Karas Monika az MTVA-224/2016. számú előterjesztést a 3. napirendi pontként 
javasolta tárgyalni, majd a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések napirendre vételét 
ezzel a módosítással bocsátotta szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett az 1165/2016. (IX. 26.) számon az alábbi előterjesztéseket 
vette napirendre: 
 
MTVA-225/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Természetfilm.hu kérelme 
MTVA-226/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 
27. hetében kedvezményezetté nyilvánított Filmdzsungel Kft. kérelme 
MTVA-224/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról 
461/2016. A World Média Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása iránt a Vác 94,1 MHz tekintetében 
462/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. április 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 
464/2016. A TV2 Média Csoport Kft.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított 
hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 
463/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 
rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 
megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 
467/2016. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 
rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 
megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása, valamint a médiapiaci koncentráció 
megelőzésére irányuló eljárás megindítása 
459/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Mítoszok nyomában 2.”, a 
„Mítoszok nyomában 3.” és a „Mítoszok nyomában 8.” című műsorszámok előzetes 
klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
460/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Szigorúan piszkos ügyek”, a 
„Szigorúan piszkos ügyek 2.” és a „Szigorúan piszkos ügyek 3.” című filmalkotások előzetes 
klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
465/2016. A Klubrádió Zrt. által működtetett Klubrádió (Budapest 92,9 MHz) közösségi 
médiaszolgáltató 2016. augusztus 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és az Mttv. 66. § (4) bekezdés 
h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
466/2016. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió (Budapest 90,3 MHz) 
állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 4-10. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése] 
458/2016. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2016. 
január 1-június 30.) 
T-45/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 
számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 
megállapító MN/14430-4/2016. számú hivatali határozattal szemben 
B-6/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. augusztus) 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-225/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Természetfilm.hu kérelme 
 

Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1166/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

Természetfilm.hu kérelméről  
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1200/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (KOLLÁNYIÁGOSTON2015) kedvezményezetté nyilvánított Természetfilm.hu „A 
Molnár János-barlang” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2015-17/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési határidő 2017. január 31-ére, a beszámolási határidő 2017. március 
15-ére, a bemutatási határidő 2017. július 31-ére történő módosításához azzal, hogy felhívja 
a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
2. MTVA-226/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 

eljárás 27. hetében kedvezményezetté nyilvánított Filmdzsungel Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1167/2016. (IX. 26.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmdzsungel 

Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(ESCHERKÁROLY2016) kedvezményezetté nyilvánított Filmdzsungel Kft. „Magyar 
expedíció a világ legmélyebb barlangjába” című, MA-ESCHERKÁROLY2016-7/2016. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a beszámolási határidő 2016. október 15-ére történő 
módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 
adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
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3. MTVA-224/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosításáról 

 
Vaszily Miklós ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1168/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap – az előterjesztés melléklete szerinti – Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását. 
 
A Médiatanács felkéri az Alap vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési Szabályzatának 2016. szeptember 
26. napjával vezérigazgatói utasítással történő hatályba léptetéséről. 
 
4. 461/2016. A World Média Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a Vác 94,1 MHz tekintetében 
 
A Hivatal részéről dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas 
Monika kérdésére. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1169/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a World Média Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 

megkezdésének halasztása iránt a Vác 94,1 MHz tekintetében 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a médiaszolgáltató kérelmére – részben attól eltérően – hozzájárul ahhoz, 
hogy a World Média Kft. a Vác 94,1 MHz tekintetében a médiaszolgáltatást 2016. 
szeptember 30. napja helyett legkésőbb 2016. november 29. napján kezdhesse meg. 
 
A Médiatanács döntésének indokairól az előterjesztés mellékletében szereplő levéltervezet 
elfogadásával tájékoztatja a Médiaszolgáltatót. 
 
5. 462/2016. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. április 8-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás felfüggesztése 

 
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1170/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április 

8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Debrecen Városi Televízió Kft. a Médiatanács 
1020/2016. (VIII. 30.) számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – 
az Mttv. 58. § (2) bekezdése alapján a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárást a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig felfüggeszti. 
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6. 464/2016. A TV2 Média Csoport Kft.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 
rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása 
érdekében megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

 

Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1171/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Kft.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 

médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított 
hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

 

A Médiatanács a 938/2016. (VII. 19.) sz. végzésével megindított hatósági ellenőrzési 
eljárásban – az előterjesztés melléklete szerinti jegyzőkönyv elfogadásával – az Mttv. 70. § 
(6) bekezdése szerint megállapítja, hogy a korábban, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján 
hozott – 967/2013. (VI. 5.) számú határozatával módosított – 1326/2011. (X. 5.) sz. 
határozatában JBE médiaszolgáltatóként azonosított TV2 Média Csoport Kft. országos 
kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató JBE minősége nem változott, erre tekintettel a 
Médiatanács az Mttv. 70. § (5) bekezdése szerinti JBE médiaszolgáltatók azonosítására 
irányuló eljárás megindítását a TV2 Média Csoport Kft.-vel szemben mellőzi. 
 

7. 463/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 
rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása 
érdekében megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

 

Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1172/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 

médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított 
hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

 

A Médiatanács a 937/2016. (VII. 19.) sz. végzésével megindított hatósági ellenőrzési 
eljárásban – az előterjesztés melléklete szerinti jegyzőkönyv elfogadásával – az Mttv. 70. § 
(6) bekezdése szerint megállapítja, hogy a korábban, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján 
hozott – 968/2013. (VI. 5.) számú határozatával módosított – 1327/2011. (X. 5.) sz. 
határozatában JBE médiaszolgáltatóként azonosított Magyar RTL Televízió Zrt. országos 
kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató JBE minősége nem változott, erre tekintettel a 
Médiatanács az Mttv. 70. § (5) bekezdése szerinti JBE médiaszolgáltatók azonosítására 
irányuló eljárás megindítását a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben mellőzi. 
 

8. 467/2016. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása, valamint a 
médiapiaci koncentráció megelőzésére irányuló eljárás megindítása 

 

Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 1173/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 

rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 
megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása, valamint a médiapiaci koncentráció 

megelőzésére irányuló eljárás megindítása 
 
A Médiatanács az 1069/2016. (IX. 6.) sz. végzésével megindított hatósági ellenőrzési 
eljárásban – az előterjesztés melléklete szerinti jegyzőkönyv elfogadásával – az Mttv. 70. § 
(6) bekezdése szerint megállapítja, hogy a korábban, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján 
hozott 1423/2013. (IX. 25.) sz. határozatában JBE médiaszolgáltatóként azonosított Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (amely, a Magyar Rádió Zrt. jogutódja) JBE minősége nem 
változott, erre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 70. § (5) bekezdése szerinti JBE 
médiaszolgáltatók azonosítására irányuló eljárás megindítását a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt.-vel szemben mellőzi. 
 

A Médiatanács 1174/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 

rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 
megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása, valamint a médiapiaci koncentráció 

megelőzésére irányuló eljárás megindítása 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzés elfogadásával megindítja az 
Mttv. 70. § (5) bekezdése alapján a médiapiaci koncentráció megelőzésére irányuló eljárást 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben. 
 
9. 459/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Mítoszok nyomában 

2.”, a „Mítoszok nyomában 3.” és a „Mítoszok nyomában 8.” című műsorszámok 
előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 
A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1175/2016. (IX. 26.) számú döntése 
az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Mítoszok nyomában 2.”, a „Mítoszok 

nyomában 3.” és a „Mítoszok nyomában 8.” című műsorszámok előzetes klasszifikációja 
iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 
A Médiatanács az AMC Networks Central Europe Kft. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján 
előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy  
 

I. A Mítoszok nyomában 2. című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. 
korhatári kategóriába sorolandó. 
 

II. A Mítoszok nyomában 3. című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. 
korhatári kategóriába sorolandó. 

 
III. A Mítoszok nyomában 8. című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. 

korhatári kategóriába sorolandó. 
 
10. 460/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Szigorúan piszkos 

ügyek”, a „Szigorúan piszkos ügyek 2.” és a „Szigorúan piszkos ügyek 3.” című 
filmalkotások előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1176/2016. (IX. 26.) számú döntése 
az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a Szigorúan piszkos ügyek, a Szigorúan 

piszkos ügyek 2. és a Szigorúan piszkos ügyek 3. című filmalkotások előzetes 
klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával a Szigorúan 
piszkos ügyek, a Szigorúan piszkos ügyek 2. és a Szigorúan piszkos ügyek 3. című 
filmalkotásokat a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatár-kategóriába tartozónak minősíti. 
 

11. 465/2016. A Klubrádió Zrt. által működtetett Klubrádió (Budapest 92,9 MHz) 
közösségi médiaszolgáltató 2016. augusztus 1-7. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és 
az Mttv. 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1177/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a Klubrádió Zrt. által működtetett Klubrádió (Budapest 92,9 MHz) közösségi 

médiaszolgáltatás 2016. augusztus 1. és augusztus 7. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és az Mttv. 66. § (4) 

bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Klubrádió Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 
63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések az 
általa üzemeltetett Klubrádió (Budapest 92,9 MHz) állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. augusztus 1. és augusztus 7. közötti időszakban történt vélelmezett 
megsértése tárgyában. Továbbá kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon arról, hogy 
2016. augusztus 1. és augusztus 7. közötti sugárzott zenei műsorszámok közül mely 
műsorszámok voltak magyar zenei művek és milyen időtartamban. 
 

12. 466/2016. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió (Budapest 
90,3 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 4-
10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában 
foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1178/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió (Budapest 90,3 MHz) állandó 
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 4-10. közötti műsorának 

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

 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Tilos Kulturális Alapítvány médiaszolgáltatóval 
szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
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törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) és h) pontjában 
foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Tilos Rádió állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. augusztus 4-10. közötti adáshéten történt vélelmezett megsértése 
tárgyában. 
 

13. 458/2016. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál 
(2016. január 1-június 30.) 

 

A Hivatal részéről Jó Balázs ismertette az előterjesztést. Dr. Karas Monika az előterjesztés 
napolására tett javaslatot, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadott. 
 

14. T-45/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 
hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 
rendelkezések megsértését megállapító MN/14430-4/2016. számú hivatali 
határozattal szemben 

 

Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1179/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 
MN/14430-4/2016. számú hivatali határozattal szemben 

 

A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. július 11. napján kelt, MN/14430-4/2016. számú 
határozata ellen a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési 
kérelmet elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
 

15. B-6/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. augusztus) 
 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1180/2016. (IX. 26.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. augusztus) 

 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 

Dr. Karas Monika az ülést 13:35 órakor berekesztette. 
 

Budapest, 2016. szeptember 29. 
 

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 


