
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. október 11-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-19. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-19. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-19. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-19. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-19. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-19. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-19. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-19. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /1-19. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-19. pontoknál/ 

dr. Szikora Tamás, a jegyzőkönyv vezetője /1-19. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-5. pontoknál/ 
Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 07 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, majd a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő 
előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács 
a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett, 1200/2016. (X. 11.) számon az alábbi 
előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-232/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás harmadik 
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-231/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE Video Kkt. kérelme 
MTVA-233/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DDK Kft. kérelme 
MTVA-234/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2015 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Omega-Kreatív Bt. tájékoztatója 
MTVA-235/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2016. szeptember 1. – szeptember 30.) 
486/2016. 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 
482/2016. A Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 
és pályázati felhívás tervezete 
483/2016. A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
484/2016. Az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
485/2016. A Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 
475/2016. Az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 2015. 
január 3-ai és 4-ei epizódjaival kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és MN/3523/2015. 
ügyiratszámon folyamatban lévő hatóság eljárások megszüntetése 
476/2016. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 
médiaszolgáltatók 2016. augusztusi műsorainak ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) 
bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Trial Média Kft. 
Balaton TV médiaszolgáltatásában] 
477/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. május 5-
én, 6-án, 12-én és 13-án sugárzott Story Extra című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 
Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának és 31. § (2) bekezdésének, valamint az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 
478/2016. Az Alföld Kamera Debrecen Kft. által üzemeltetett Alföld TV állandó megnevezésű 
körzeti médiaszolgáltatás 2016. június 25-i műsorának hatósági ellenőrzése során észlelt 
jogsértések [az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában és az Smtv. 20. § (9) bekezdésében 
foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 425/2016. számú előterjesztés 
479/2016. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió (Győr 100,1 MHz) 
állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 20-26. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 
66. § (4) bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] – 
előzmény: 424/2016. számú előterjesztés 
480/2016. A Megapolis Media Zrt. kérelme a Médiatanács szakhatósági eljárásában 
megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése iránt 
481/2016. N. Zs. B. beadványa – a 2016. október 2-ai népszavazás bojkottjára felhívó 
óriásplakát internetes megjelenését kifogásoló panasz  
474/2016. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2016. 
január 1 – június 30.) 
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T-47/2016. A Hatvanonline Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a Hatvanonline TV állandó 
megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása törlését megállapító BJ/19985-2/2016. számú 
hivatali határozattal szemben  
E-48/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. szeptember hónapban 
E-49/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. szeptember hónapban 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-232/2016. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás 

harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Fenyősi Zoltán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1201/2016. (X. 11.) számú döntése 
a KMUSZ2016 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KMUSZ2016) harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az 
alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám: MA- 
KMUSZ2016- 

…/2016. 
a kedvezményezett neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

07 AERIEL Kft.  Klasszik Rádió 92.1 815 200 Ft 

08 
Mezőtúri Közművelődési és Sport  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőtúri Városi Televízió 1 346 800 Ft 

10 XEROPRESS Bt.  Körös Televízió 4 762 000 Ft 

31 
Somogy Társadalmi  

Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 
Somogy TV 3 558 903 Ft 

45 Szabadi Attila Régió Plusz Televízió 4 392 864 Ft 

48 IRÁNY Média 2012 Kft. Irány TV 1 909 752 Ft 

53 Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Rádió 110 000 Ft 

56 
Füzesabonyi Városi Televíziózást  

Segítő Nonprofit Kft. 
Füzesabonyi Városi Televízió 1 968 929 Ft 

59 PANNON BROADCAST Kft. Főnix TV 2 060 764 Ft 

61 JU-ROP Kft. Régió Tv Esztergom 2 734 000 Ft 

10 db a megítélt támogatás összesen: 23.659.212 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KMUSZ2016) harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat tartalmi 
ok miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 
KMUSZ2016- 

…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

04 KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös Televízió 

06 MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. 90.9 Jazzy Rádió 

12 
Kistelek Város Művelődéséért és  

Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány 
Kistelek VTV 

15 Centrum Televízió Kft. Centrum TV  

21 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Hajdúnánási Televízió 

40 
Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési  

Központ, Könyvtár, Múzeum 
Ladány Televízió 

42 GA-BU Kft. Csurgói Városi Televízió 

49 CITY TV Kft. City TV 

51 FRISS RÁDIÓ Nonprofit Kft. FM90 Campus Rádió 

57 Erményi Csaba  Pomáz Televízió 

58 ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. Alpha Rádió 

60 MULTINET 99 Kft. Óbuda TV1 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2016 
pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

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

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. október 3-ai ajánlása 
 
2. MTVA-231/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE Video Kkt. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. Dr. 
Karas Monika az előterjesztésben foglalt A) jelű javaslatot tette fel szavazásra, amelyet a 
Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1202/2016. (X. 11.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE Video 

Kkt. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1201/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2015) kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE Video Kkt. „A 
becsület útján” című, MA-EMBERJUDIT2015-11/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul, hogy a 
kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban és epizódszámban (3x52 
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perc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek 
mellett – a kérelem szerinti időtartamú és epizódszámú változatot szerkessze adásba, 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. 
 
3. MTVA-233/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DDK Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1203/2016. (X. 11.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DDK Kft. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 185/2015. (III. 3.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai, illetve önálló, egyedi animációs filmalkotások gyártásának 
támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (DARGAYATTILA2015) kedvezményezetté 
nyilvánított DDK Kft. „Sellők és Rinocéroszok” című, MA-DARGAYATTILA2015-6/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2017. március 15-ére, a beszámolási határidő 
2017. április 30-ára, a bemutatási határidő 2018. február 28-ára történő módosításához, 
azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő 
feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
4. MTVA-234/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

HUSZÁRIKZOLTÁN2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Omega-Kreatív Bt. tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette tájékoztatóban foglaltakat, a Médiatanács az abban foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
5. MTVA-235/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 

támogatás ellenőrzési eljárásokról (2016. szeptember 1. – szeptember 30.) 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette tájékoztatóban foglaltakat, a Médiatanács az abban foglaltakat 
tudomásul vette. 
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6. 486/2016. 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 tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1204/2016. (X. 11.) 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 Mttv. 58. § (1) bekezdése, és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2016. július 7-
én közzétett, a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
pályázati ajánlatot benyújtó Sárvári Média Nonprofit Kft. pályázót. 
 
7. 482/2016. A Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
483/2016. A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

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

A Médiatanács 1205/2016. (X. 11.) számú döntése 
a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Névleges  
telephely 

Frek- 
vencia  
(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Sztereo  
vétel- 
körzet 

(fő) 

Sztereo  
vétel- 
körzet 
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…,,°-…,,°/dB 

Telepítési feltételek 

Keszthely 99,4 100 38 25.000 3 - 6 V ND - 

A becsült számított  
ellátottság a  

nemzetközileg  
koordinált adótelephely  
(17°15’00”; 46°46’00”)  

és sugárzási  
paraméterek alapján  

került meghatározásra. 

 
A Médiatanács 1206/2016. (X. 11.) számú döntése 

a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Keszthely 99,4 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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A Médiatanács 1207/2016. (X. 11.) számú döntése 
a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Névleges  
telephely 

Frek- 
vencia  
(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Sztereo 
vétel- 
körzet 

(fő) 

Sztereo 
vétel- 
körzet 
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…,,°-…,,°/dB 

Telepítési feltételek 

Nagykanizsa 95,6 126 93 48.000 3 - 9 V ND - 

A becsült számított  
ellátottság a  

nemzetközileg  
koordinált adótelephely  
(17°00’00”; 46°28’01”)  

és sugárzási  
paraméterek alapján  

került meghatározásra. 

 
A Médiatanács 1208/2016. (X. 11.) számú döntése 

a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Nagykanizsa 95,6 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
8. 484/2016. Az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Auer János hozzászólt. Ezt 
követően a Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1209/2016. (X. 11.) számú döntése 
az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
Litter és Bíró Ügyvédi Irodát az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetre vonatkozóan tett javaslatával 
kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1210/2016. (X. 11.) számú döntése 
az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
Helyi Rádiók Országos Egyesületét az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetre vonatkozóan érkezett 
észrevételeivel kapcsolatban. 
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A Médiatanács 1211/2016. (X. 11.) számú döntése 
az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Eger 101,3 MHz 
helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges 
szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
9. 485/2016. A Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

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

A Médiatanács 1212/2016. (X. 11.) számú döntése 
a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
Rádió 96,3 Kft-t a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
irányuló pályázati felhívás tervezetre vonatkozóan érkezett észrevételével kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1213/2016. (X. 11.) számú döntése 
a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
Helyi Rádiók Országos Egyesületét a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetre vonatkozóan érkezett 
észrevételeivel kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1214/2016. (X. 11.) számú döntése 
a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Paks 96,3 MHz 
helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges 
szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
10. 475/2016. Az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 

2015. január 3-ai és 4-ei epizódjaival kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és 
MN/3523/2015. ügyiratszámon folyamatban lévő hatóság eljárások megszüntetése 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Dr. Karas Monika kérdésére Mádl András 
tájékoztatta a Médiatanácsot a Való Világ 8 című műsorszám folyamatban lévő vizsgálatáról, 
illetve eredményéről. A napirendi ponthoz Dr. Koltay András és dr. Vass Ágnes 
hozzászóltak. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta 
az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 1215/2016. (X. 11.) számú döntése 
az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 2015. január 3-ai és 

4-ei epizódjaival kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és MN/3523/2015. ügyiratszámon 
folyamatban lévő hatóság eljárások megszüntetése 

 
A Médiatanács az előterjesztésben foglalt végzéstervezet elfogadásával, a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) 
bekezdés k) pontja alapján a 171/2015. (II. 24.) számú végzésével indított hatósági eljárást 
megszünteti. 
 

A Médiatanács 1216/2016. (X. 11.) számú döntése 
az RTL2 elnevezésű csatornán sugárzott Való Világ 7 című műsorszám 2015. január 3-ai és 

4-ei epizódjaival kapcsolatosan indult MN/3521/2015. és MN/3523/2015. ügyiratszámon 
folyamatban lévő hatóság eljárások megszüntetése 

 
A Médiatanács az előterjesztésben foglalt végzéstervezet elfogadásával, a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) 
bekezdés k) pontja alapján a 172/2015. (II. 24.) számú végzésével indított hatósági eljárást 
megszünteti. 
 
11. 476/2016. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő 

országos médiaszolgáltatók 2016. augusztusi műsorainak ellenőrzése [az Mttv. 
33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
Trial Média Kft. Balaton TV médiaszolgáltatásában] 

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

A Médiatanács 1217/2016. (X. 11.) számú döntése 
a körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 
médiaszolgáltatók 2016. augusztusi műsorainak ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) 

bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Trial Média Kft. 
Balaton TV médiaszolgáltatásában]  

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Trial Média Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Balaton TV állandó 
megnevezésű körzeti vételkörzetű audiovizuális kereskedelmi adón 2016. augusztus 18. 
napján a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény 33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése 
tárgyában. 
 
12. 477/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. 

május 5-én, 6-án, 12-én és 13-án sugárzott Story Extra című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának és 31. § (2) bekezdésének, 
valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
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A Médiatanács 1218/2016. (X. 11.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. május 5-én, 6-án, 
12-én és 13-án sugárzott Story Extra című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § 

(1) bekezdés b) pontjának és 31. § (2) bekezdésének, valamint az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 
1. A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 

hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) 
pontjának és az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 2016. május 5-én 16 óra 55 perctől 
sugárzott és május 6-án 12 óra 25 perctől megismételt, valamint az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának 2016. május 12-én 16 óra 56 perctől sugárzott és május 13-án 12 
óra 28 perctől megismételt Story Extra című műsorszámokban, összesen két-két 
alkalommal az RTL Klub csatornán történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

 
2. A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 

hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (2) bekezdésének 
2016. május 5-én 16 óra 55 perctől sugárzott és május 6-án 12 óra 25 perctől 
megismételt Story Extra című műsorszámokban, összesen két alkalommal az RTL Klub 
csatornán történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

 
3. A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon, a fenti 

műsorszámokban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg a 
Story Magazint, és ha igen, csatolja az erről szóló dokumentumokat. 

 
13. 478/2016. Az Alföld Kamera Debrecen Kft. által üzemeltetett Alföld TV állandó 

megnevezésű körzeti médiaszolgáltatás 2016. június 25-i műsorának hatósági 
ellenőrzése során észlelt jogsértések [az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában és 
az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 
425/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1219/2016. (X. 11.) számú döntése 
az Alföld Kamera Debrecen Kft. által üzemeltetett Alföld TV állandó megnevezésű körzeti 

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

bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy az Alföld Kamera Debrecen Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) Alföld TV állandó megnevezésű körzeti médiaszolgáltatása 2016. június 
25-én 19:48:19 órától közzétett „Púder” című magazinműsorával megsértette az Mttv. 31. § 
(1) bekezdés c) pontjában, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglaltakat, ezért a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy haladéktalanul tegyen 
eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
 
14. 479/2016. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió (Győr 

100,1 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 20-26. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése] – előzmény: 424/2016. számú előterjesztés 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1220/2016. (X. 11.) számú döntése 
a PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió (Győr 100,1 MHz) állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 20-26. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 

bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a PluszRádió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. június 20-26. közötti működése során megsértette az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt 
rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
40.000 Ft bírsággal sújtja.  
 
15. 480/2016. A Megapolis Media Zrt. kérelme a Médiatanács szakhatósági eljárásában 

megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése iránt 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Ezt követően dr. Karas Monika a napirendi pont 
elnapolására tett javaslatot, amelyet a Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat 
mellett támogatott. 
 
16. 481/2016. N. Zs. B. beadványa – a 2016. október 2-ai népszavazás bojkottjára 

felhívó óriásplakát internetes megjelenését kifogásoló panasz 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1221/2016. (X. 11.) számú döntése 
N. Zs. B. beadványa – a 2016. október 2-ai népszavazás bojkottjára felhívó óriásplakát 

internetes megjelenését kifogásoló panasz 
 
A Médiatanács N. Zs. B. bejelentése alapján nem indít eljárást, és e döntéséről tájékoztatja a 
Bejelentőt. 
 
17. 474/2016. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál 

(2016. január 1 – június 30.) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika és dr. Koltay András 
hozzászóltak. Ezt követően a Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1222/2016. (X. 11.) számú döntése 
Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2016. január 1 – június 

30.) 
 
A Médiatanács elfogadja a Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező 
televízióknál (2016. január 1-június 30.) c. tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a 
Médiatanács honlapján. 
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18. T-47/2016. A Hatvanonline Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a Hatvanonline TV 
állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása törlését megállapító BJ/19985-
2/2016. számú hivatali határozattal szemben 

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

A Médiatanács 1223/2016. (X. 11.) számú döntése 
a Hatvanonline Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a Hatvanonline TV állandó megnevezésű 

lineáris médiaszolgáltatása törlését megállapító BJ/19985-2/2016. számú hivatali 
határozattal szemben 

 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. július 20. napján kelt, BJ/19985-2/2016. számú 
határozata ellen a Hatvanonline Kft. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet 
elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
 
19. E-48/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. szeptember hónapban 
E-49/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 
kapcsolatos hatósági eljárások 2016. szeptember hónapban 

 
A Médiatanács a tájékoztatókban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 13 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. október 17. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Szikora Tamás s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 dr. Kollarik Tamás s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


