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dr. Andrássy György főosztályvezető /1-25. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-25. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /11-25. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-25. pontoknál/ 
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dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-2. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 07 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett az 1234/2016. (X. 25.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót 
vette napirendre: 
 
MTVA-238/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. kérelme 
MTVA-239/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmtett Egyesület és a Klorofilm Bt. kérelme 
510/2016. A NAUTILUS Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az Esztergom 98,1 MHz tekintetében 
511/2016. Az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 
MHz, Szekszárd 91,1 MHz), BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. 
(Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), 
a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) 
hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 
492/2016. A Médiatanács által a Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes FRISS MÉDIA Kft.-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
493/2016. A Baja 89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
július 21-én közzétett pályázati felhívásra 2016. szeptember 7-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 
494/2016. A Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
495/2016. A Médiatanács 1142/2016. (IX. 13.) számú határozatának kijavítása 
496/2016. A médiaszolgáltatók kérelmeinek kezelése a 2016 – 2017. évi téli ünnepi 
műsorrendre tekintettel 
497/2016. Juhász Bálint egyéni vállalkozó Ajka telephelyű médiaszolgáltatási lehetőségre 
vonatkozó ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló kérelme alapján 
indult eljárás megszüntetése 
498/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. július 
24-én 13 óra 55 perctől sugárzott Maigret csapdát állít című műsorszám korhatár-besorolása 
[az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának vélelmezett 
megsértése] 
499/2016. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 
vizsgálata (2016. II. negyedév) 
500/2016. Az RTLII csatornán futó Való Világ 8 (Való Világ powered by Big Brother) című 
műsorszám interneten megjelent promóciójával kapcsolatban érkezett bejelentés 
501/2016. F. G. beadványa a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2016. 
szeptember 30-án sugárzott „Kommentár nélkül” című műsorszámával kapcsolatban 
502/2016. M. R. P. beadványa közlemény közzétételének megtagadásával kapcsolatban 
503/2016. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió 
(vételkörzet: Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2016. szeptember 13-19. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés h) pontjában 
foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
504/2016. Az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
Tatabányai Közösségi Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tatabánya, 
Szárliget, Vértesszőlős, Oroszlány) közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 19-25. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1174/2015. 
(IX. 1.) számú médiatanácsi határozat u) pontjában foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) 
bekezdésének f) pontjában és a 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
megsértése] 
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506/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye (2016. április – szeptember) [AMC Networks Central Europe Kft. – Sport 1, Sport 
2] 
507/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye (2016. július – augusztus – szeptember) [Magyar RTL Televízió Zrt. – RTL Klub] 
505/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye (2016. július – augusztus – szeptember) [DIGITAL MEDIA AND 
COMMUNICATIONS Zrt. – Galaxy TV] 
508/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye (2016. július – augusztus – szeptember) [DIGITAL MEDIA AND 
COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 TV] 
509/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye (2016. július – augusztus – szeptember) [DIGITAL MEDIA AND 
COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 TV és Galaxy TV] 
T-48/2016. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 
számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 
megállapító MN/14429-5/2016. számú hivatali határozattal szemben 
T-49/2016. A Raycom-GTE Kft. fellebbezése a Hivatal BJ/25035-2/2016. számú végzése 
ellen 
E-50/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács határozatai 
felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-238/2016. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. kérelme 
 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi 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 1235/2016. (X. 25.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

KECSKEMÉTFILM Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1202/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2015) kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. 
„Világnak virága, virágnak világa” című, MACSKÁSSYGYULA2015-14/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési határidő 2017. május 15-ére, a beszámolási határidő 2017. június 30-
ára, és a bemutatási határidő 2017. november 15-ére történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
2. MTVA-239/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmtett Egyesület és a 
Klorofilm Bt. kérelme 
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Dr. Kocsis Noémi 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 1236/2016. (X. 25.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmtett 

Egyesület és a Klorofilm Bt. 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 Filmtett Egyesület 
„A Szamos-parti Hollywood emlékei” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2015-15/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett és a pénzügyi 
lebonyolító által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2016. 
december 31-ére, a beszámolási határidő 2017. február 15-ére, a bemutatási határidő 2017. 
június 30-ára történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a 
Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
 
3. 510/2016. A NAUTILUS Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes 

médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az Esztergom 98,1 MHz tekintetében 
 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1237/2016. (X. 25.) számú döntése 
a NAUTILUS Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére az Esztergom 98,1 MHz tekintetében 
 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján ideiglenes hatósági szerződést 
köt a NAUTILUS Kft-vel az Esztergom 98,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőségre 2016. 
november 24. és 2016. december 24. napja közötti időszakra kereskedelmi jelleggel, az 
előterjesztés melléklete szerinti hatósági szerződés szerint. 
 
4. 511/2016. Az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 

107,5 MHz, Szekszárd 91,1 MHz), BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE 
ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló 
Kft. (Heves 93,7 MHz), a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz), valamint a Radio 
Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Auer János kérdésére. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok 4/5 arányú igen és 1 tartózkodás szavazata mellett elfogadta 
az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1238/2016. (X. 25.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), a BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 
105,7 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a 

Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) 
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hálózatba kapcsolódás iránti kérelme [ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz) – Radio Plus 
Kft. (Budapest 96,4 MHz)] 

 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítások szerint engedélyezi, hogy az ALISCA NETWORK Kft. Baja 
94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás 2016. november 15. napjától hálózatba kapcsolódjon a Radio Plus Kft. 
Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos 
médiaszolgáltatással, valamint hozzájárul a Baja 94,3 MHz médiaszolgáltatás sajátos 
arculatának és központi elemeinek módosításához. 
 

A Médiatanács 1239/2016. (X. 25.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), a BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 
105,7 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a 

Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) 
hálózatba kapcsolódás iránti kérelme [ALISCA NETWORK Kft. (Dunaföldvár 106,5 MHz) – 

Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz)] 
 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítások szerint engedélyezi, hogy az ALISCA NETWORK Kft. 
Dunaföldvár 106,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba 
kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. november 15. napjától hálózatba kapcsolódjon a Radio 
Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint 
hálózatos médiaszolgáltatással, valamint hozzájárul a Dunaföldvár 106,5 MHz 
médiaszolgáltatás sajátos arculatának és központi elemeinek módosításához. 
 

A Médiatanács 1240/2016. (X. 25.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), a BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 
105,7 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a 

Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) 
hálózatba kapcsolódás iránti kérelme [ALISCA NETWORK Kft. (Paks 107,5 MHz) – Radio 

Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz)] 
 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítások szerint engedélyezi, hogy az ALISCA NETWORK Kft. Paks 
107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás 2016. november 15. napjától hálózatba kapcsolódjon a Radio Plus Kft. 
Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos 
médiaszolgáltatással, valamint hozzájárul a Paks 107,5 MHz médiaszolgáltatás sajátos 
arculatának és központi elemeinek módosításához. 
 

A Médiatanács 1241/2016. (X. 25.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), a BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 
105,7 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a 

Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) 
hálózatba kapcsolódás iránti kérelme [ALISCA NETWORK Kft. (Szekszárd 91,1 MHz) – 

Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz)] 
 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítások szerint engedélyezi, hogy az ALISCA NETWORK Kft. 
Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba 
kapcsolódó médiaszolgáltatás 2016. november 15. napjától hálózatba kapcsolódjon a Radio 
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Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint 
hálózatos médiaszolgáltatással, valamint hozzájárul a Szekszárd 91,1 MHz 
médiaszolgáltatás sajátos arculatának és központi elemeinek módosításához. 
 

A Médiatanács 1242/2016. (X. 25.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), a BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 
105,7 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a 

Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) 
hálózatba kapcsolódás iránti kérelme [BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz) – Radio Plus Kft. 

(Budapest 96,4 MHz)] 
 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítások szerint engedélyezi, hogy a BMC RÁDIÓ Kft. Győr 103,1 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás 2016. november 15. napjától hálózatba kapcsolódjon a Radio Plus Kft. 
Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos 
médiaszolgáltatással, valamint hozzájárul a Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatás sajátos 
arculatának és központi elemeinek módosításához. 
 

A Médiatanács 1243/2016. (X. 25.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), a BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 
105,7 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a 

Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) 
hálózatba kapcsolódás iránti kérelme [LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz) – Radio Plus 

Kft. (Budapest 96,4 MHz)] 
 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítások szerint engedélyezi, hogy a LIFE ESSENCE Kft. Tihany 
105,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás 2016. november 15. napjától hálózatba kapcsolódjon a Radio Plus Kft. 
Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos 
médiaszolgáltatással, valamint hozzájárul a Tihany 105,7 MHz médiaszolgáltatás sajátos 
arculatának és központi elemeinek módosításához. 

 
A Médiatanács 1244/2016. (X. 25.) számú döntése 

az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 
Szekszárd 91,1 MHz), a BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 

105,7 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a 
Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) 

hálózatba kapcsolódás iránti kérelme [M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz) – Radio Plus Kft. 
(Budapest 96,4 MHz)] 

 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítások szerint engedélyezi, hogy az M-Lite Kft. Miskolc 96,3 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás 
2016. november 15. napjától hálózatba kapcsolódjon a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos médiaszolgáltatással, 
valamint hozzájárul a Miskolc 96,3 MHz médiaszolgáltatás sajátos arculatának és központi 
elemeinek módosításához. 

 
A Médiatanács 1245/2016. (X. 25.) számú döntése 

az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 
Szekszárd 91,1 MHz), a BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 
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105,7 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a 
Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) 
hálózatba kapcsolódás iránti kérelme [Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz) – Radio Plus Kft. 

(Budapest 96,4 MHz)] 
 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítások szerint engedélyezi, hogy a Rádió Helló Kft. Heves 93,7 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás 2016. november 15. napjától hálózatba kapcsolódjon a Radio Plus Kft. 
Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos 
médiaszolgáltatással, valamint hozzájárul a Heves 93,7 MHz médiaszolgáltatás sajátos 
arculatának és központi elemeinek módosításához. 

 
A Médiatanács 1246/2016. (X. 25.) számú döntése 

az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 
Szekszárd 91,1 MHz), a BMC RÁDIÓ Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 

105,7 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a 
Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) 

hálózatba kapcsolódás iránti kérelme [Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) – Radio Plus 
Kft. (Budapest 96,4 MHz)] 

 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítások szerint engedélyezi, hogy a Zenebolygó Kft. Nyíregyháza 
91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás 2016. november 15. napjától hálózatba kapcsolódjon a Radio Plus Kft. 
Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos 
médiaszolgáltatással, valamint hozzájárul a Nyíregyháza 91,1 MHz médiaszolgáltatás 
sajátos arculatának és központi elemeinek módosításához. 
 
5. 492/2016. A Médiatanács által a Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes FRISS MÉDIA Kft.-vel szemben 
megindított hatósági szerződéskötési 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 javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1247/2016. (X. 25.) számú döntése 
a Médiatanács által a Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes FRISS MÉDIA Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2016. április 28-án közzétett Pályázati Felhívással a 
Kisvárda 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított 
pályázati eljárásban 1101/2016. (IX. 13.) számú határozatával megállapította, hogy a 
pályázati eljárás nyertese a FRISS MÉDIA Kft., és PJ/17283-8/2016. iktatószámú 
végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – amennyiben az 1101/2016. 
(IX. 13.) számú határozata ellen az Mttv-ben biztosított határidőn belül bírósági felülvizsgálati 
kérelmet nem nyújtanak be – az Mttv. 63. § (1) bekezdése, és a Pályázati Felhívás 3.1.1. 
pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés 
megkötését kezdeményezi a FRISS MÉDIA Kft-vel a Kisvárda 93,4 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultság tekintetében. 
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6. 493/2016. A Baja 89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. július 21-én közzétett pályázati felhívásra 2016. szeptember 7-
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 1248/2016. (X. 25.) számú döntése 
a Baja 89,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. július 21-én 

közzétett pályázati felhívásra 2016. szeptember 7-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése alapján és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja 
alapján pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2016. 
július 21-én közzétett, a Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítása tekintetében kiírt Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó 
Baja Hangja Kft-t. 
 
7. 494/2016. A Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
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 1249/2016. (X. 25.) számú döntése 
a Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
Helyi Rádiók Országos Egyesületét a Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevételeivel 
kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1250/2016. (X. 25.) számú döntése 
a Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Győr 103,1 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
8. 495/2016. A Médiatanács 1142/2016. (IX. 13.) számú határozatának kijavítása 
 
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 1251/2016. (X. 25.) számú döntése 
a Médiatanács 1142/2016. (IX. 13.) számú határozatának kijavítása 

 
A Médiatanács a Ket. 81/A. § (1) bekezdése alapján elírás miatt – az előterjesztés 
mellékletében szereplő határozat-tervezet elfogadásával – a hibás döntés bevonása mellett 
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a döntés kicserélésével – egységes szerkezetben hivatalból kijavítja az 1142/2016. (IX. 13.) 
számú határozatát. 
 
9. 496/2016. A médiaszolgáltatók kérelmeinek kezelése a 2016 – 2017. évi téli ünnepi 

műsorrendre tekintettel 
 
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 belső döntést hozta: 
 

A Médiatanács 3/2016. (X. 25.) számú belső döntése 
a médiaszolgáltatók kérelmeinek kezelése a 2016 - 2017. évi téli ünnepi műsorrendre 

tekintettel 
 
A Médiatanács általános jelleggel hozzájárul ahhoz, hogy a médiaszolgáltatók – amennyiben 
törvényi kötelezettségeiknek eleget tesznek, és a műsorterv-módosítást megfelelően 
bejelentik – a téli ünnepi időszakban, a 2016. évben, illetve 2017. január elején eltérhetnek a 
hatósági szerződésben rögzített műsortervüktől. 
 
A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy a médiaszolgáltatók ünnepi műsorterv-módosítási 
kérelmeit a döntésnek megfelelően megválaszolja, illetve az adatmódosítást a 
nyilvántartásban rögzítse. 
 
10. 497/2016. Juhász Bálint egyéni vállalkozó Ajka telephelyű médiaszolgáltatási 

lehetőségre vonatkozó ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére 
irányuló kérelme alapján indult eljárás megszüntetése 

 
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 1252/2016. (X. 25.) számú döntése 
Juhász Bálint egyéni vállalkozó Ajka telephelyű médiaszolgáltatási lehetőségre vonatkozó 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló kérelme alapján indult eljárás 
megszüntetése 

 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a kérelmező 2016. július 27-én 
érkezett, Ajka telephelyű médiaszolgáltatási lehetőségre vonatkozó ideiglenes 
médiaszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló kérelme alapján indult hatósági eljárást 
a Ket. 31. § (1) bekezdés h) pontja szerint megszünteti, tekintettel arra, hogy a kérelmező a 
hiánypótlásra felhívó végzés ellenére az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó 
felhívásnak a teljesítésre nyitva álló határidőn belül nem tett eleget. 
 
11. 498/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. 

július 24-én 13 óra 55 perctől sugárzott Maigret csapdát állít című műsorszám 
korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) 
pontjának vélelmezett megsértése] 

 
A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1253/2016. (X. 25.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. július 24-én 13 óra 
55 perctől sugárzott Maigret csapdát állít című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § 

(5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 
hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § 
(1) bekezdés c) pontjának 2016. július 24-én egy alkalommal, valamint a 10. § (1) bekezdés 
f) pontjának 2016. július 11-én, 12-én, 14-én, 16-án, 17-én, 18-án, 19-én, 20-án 21-én 22-én 
és 23-án, összesen hatvankilenc alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában.  
 
12. 499/2016. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos 

szabályainak vizsgálata (2016. II. negyedév) 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1254/2016. (X. 25.) számú döntése 
a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 2016. II. 

negyedévi vizsgálata 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltak vélelmezett megsértése tárgyában a Central 
Médiacsoport Zrt.-vel szemben a „Heti TV újság” elnevezésű sajtótermék 2016. június 29-i 
kiadványával kapcsolatban.  
 

A Médiatanács 1255/2016. (X. 25.) számú döntése 
a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 2016. II. 

negyedévi vizsgálata 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltak vélelmezett megsértése tárgyában a Magyar 
RTL Televízió Zrt.-vel szemben az rtlklub.hu internetes oldalon 2016. június 29-én közzétett 
saját műsorát közlő tartalommal kapcsolatban.  
 

A Médiatanács 1256/2016. (X. 25.) számú döntése 
a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 2016. II. 

negyedévi vizsgálata 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak vélelmezett megsértése tárgyában a 
TISZApART MÉDIA Kft.-vel szemben a TiszapART TV médiaszolgáltatás 2016. június 29-én 
közzétett műsorszámaival kapcsolatban.  
 
13. 500/2016. Az RTLII csatornán futó Való Világ 8 (Való Világ powered by Big Brother) 

című műsorszám interneten megjelent promóciójával kapcsolatban érkezett 
bejelentés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 1257/2016. (X. 25.) számú döntése 
az RTLII csatornán futó Való Világ 8 (Való Világ powered by Big Brother) című műsorszám 

interneten megjelent promóciójával kapcsolatban érkezett bejelentés 
 
A Médiatanács K. I.-né bejelentése alapján nem indít eljárást, és e döntéséről hivatalos 
levélben tájékoztatja a bejelentőt. 
 
14. 501/2016. F. G. beadványa a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 

2016. szeptember 30-án sugárzott „Kommentár nélkül” című műsorszámával 
kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1258/2016. (X. 25.) számú döntése 
F. G. beadványa a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2016. szeptember 

30-án sugárzott „Kommentár nélkül” című műsorszámával kapcsolatban 
 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást F. G. bejelentése alapján, és erről az Mttv. 145. § 
(3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 
 
15. 502/2016. M. R. P. beadványa közlemény közzétételének megtagadásával 

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

A Médiatanács 1259/2016. (X. 25.) számú döntése 
M. R. P. beadványa közlemény közzétételének megtagadásával kapcsolatban 

 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást M. R. P. bejelentése alapján, és erről az Mttv. 
145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 
 
16. 503/2016. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió 

(vételkörzet: Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2016. szeptember 13-19. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés 
h) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1260/2016. (X. 25.) számú döntése 
a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió (vételkörzet: 

Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi médiaszolgáltatás 2016. 
szeptember 13-19. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 
médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés h) 



12 

pontjában foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Mustár Rádió állandó 
megnevezésű helyi, kisközösségi médiaszolgáltatás 2016. szeptember 13-19. közötti 
adáshéten történt vélelmezett megsértése tárgyában.  
 
17. 504/2016. Az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett Tatabányai Közösségi Televízió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Tatabánya, Szárliget, Vértesszőlős, Oroszlány) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. augusztus 19-25. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az 1174/2015. (IX. 1.) számú médiatanácsi 
határozat u) pontjában foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) bekezdésének f) 
pontjában és a 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése] 

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

A Médiatanács 1261/2016. (X. 25.) számú döntése 
az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Tatabányai 

Közösségi Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tatabánya, Szárliget, 
Vértesszőlős, Oroszlány) közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 19-25. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1174/2015. (IX. 1.) 
számú médiatanácsi határozat u) pontjában foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) 

bekezdésének f) pontjában és a 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 
Tatabányai Közösségi Televízió állandó megnevezésű adón 2016. augusztus 19-25. között 
az 1174/2015. (IX. 1.) számú médiatanácsi határozat u) pontjában foglaltak, valamint az 
Mttv. 66. § (4) bekezdésének f) pontjában, illetve a 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában. 
 

A Médiatanács 1262/2016. (X. 25.) számú döntése 
az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Tatabányai 

Közösségi Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tatabánya, Szárliget, 
Vértesszőlős, Oroszlány) közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 19-25. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1174/2015. (IX. 1.) 
számú médiatanácsi határozat u) pontjában foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) 

bekezdésének f) pontjában és a 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Turul Média Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Forrás Rádió állandó 
megnevezésű adón 2016. augusztus 19-25. között az Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben 
foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
18. 506/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági 

vizsgálatának eredménye (2016. április – szeptember) [AMC Networks Central 
Europe Kft. – Sport 1, Sport 2] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 1263/2016. (X. 25.) számú döntése 
a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2016. 

április - szeptember [AMC Networks Central Europe Kft. – Sport 1, Sport 2] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít az AMC Networks Central Europe Kft. 
médiaszolgáltatóval szemben a Sport 1 csatornán szeptember 12-én, valamint a Sport 2 
csatornán április 6-án, május 16-án, július 20-án, és szeptember 17-én összesen hat 
alkalommal sugárzott műsorrészek vonatkozásában az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
19. 507/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági 

vizsgálatának eredménye (2016. július – augusztus – szeptember) [Magyar RTL 
Televízió Zrt. – RTL Klub] 

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

A Médiatanács 1264/2016. (X. 25.) számú döntése  
a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2016. 

július – augusztus – szeptember) [Magyar RTL Televízió Zrt. – RTL Klub] 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az RTL Klub elnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2016. augusztus 1-jén a 14:44:51 - 14:48:31 közötti, valamint 2016. 
szeptember 15-én a 00:08:10 - 00:12:34, továbbá a 01:18:03 - 01:22:55 közötti 
időszakokban sugárzott műsorrészek vonatkozásában, az Mttv. 33. § (4) bekezdésben 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
20. 505/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági 

vizsgálatának eredménye (2016. július – augusztus – szeptember) [DIGITAL MEDIA 
AND COMMUNICATIONS Zrt. – Galaxy TV] 

 
Az előterjesztő az előterjesztés visszavonását kérte, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott. 
 
21. 508/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági 

vizsgálatának eredménye (2016. július – augusztus – szeptember) [DIGITAL MEDIA 
AND COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 TV] 

 
Az előterjesztő az előterjesztés visszavonását kérte, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott. 
 
22. 509/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági 

vizsgálatának eredménye (2016. július – augusztus – szeptember) [DIGITAL MEDIA 
AND COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 TV és Galaxy TV] 

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

A Médiatanács 1265/2016. (X. 25.) számú döntése  
a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2016. 
július – augusztus – szeptember) [DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 

TV és Galaxy TV] 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. médiaszolgáltatóval szemben 
 

 a Story5 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2016. augusztus 30-án a 07:53:27 – 
07:59:49, a 12:53:41 – 12:59:49, a 13:21:44 – 13:42:39, a 15:01:40 – 15:05:36, a 
17:09:32 – 17:13:43, a 18:07:00 – 18:13:11, a 21:13:21 – 21:18:06 közötti, valamint 
2016. augusztus 31-én a 01:34:05 – 01:38:15 közötti, továbbá 2016. szeptember 3-
án a 11:22:28 - 11:26:39, a 15:49:58 – 15:54:09, a 16:54:37 – 16:58:43, a 20:51:24 – 
20:57:35 közötti, 2016. szeptember 4-én a 11:22:11 – 11:26:21, a 13:37:55 – 
13:42:46, a 20:52:15 – 20:58:25 közötti, 2016. szeptember 5-én a 11:51:28 – 
11:55:39 közötti és 2016. szeptember 6-án a 00:28:05 – 00:32:16 közötti 
időszakokban sugárzott műsorrészek vonatkozásában, valamint  

 a Galaxy TV elnevezésű médiaszolgáltatásában 2016. július 18-án a 07:22:50–
07:49:57, a 09:34:34–09:41:28, a 14:25:49–14:31:13, a 15:37:05–15:52:42, a 
21:27:29–21:44:57, július 19-én a 03:41:52-04:46:29, a 09:37:15-09:44:34,  a 
12:10:20-12:16:35, a 18:37:46-18:46:05, a 20:49:13-21:00:37, július 20-án a 
12:12:00-12:20:14, a 14:24:30-14:29:54, a 16:33:23-16:40:47, augusztus 8-án a 
02:58:47-04:00:09, a 18:40:07-18:47:11, augusztus 17-én a 13:17:20-13:24:19, a 
13:43:06-14:14:17, a 18:38:41-18:48:00, szeptember 3-án a 07:45:02-07:50:31, a 
18:52:09-18:59:47, szeptember 4-én a 13:47:55-13:55:09, a 19:54:39-20:00:29, a 
20:00:39-20:27:08, a 21:33:42-22:11:28, a 22:39:11-23:09:32, a 23:09:33-23:15:42, 
szeptember 5-én a 17:33:22-17:40:42, a 17:57:21-18:30:02 közötti időszakokban 
sugárzott műsorrészek vonatkozásában, 

az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
23. T-48/2016. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértését megállapító MN/14429-5/2016. számú hivatali határozattal szemben 

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

A Médiatanács 1266/2016. (X. 25.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 
MN/14429-5/2016. számú hivatali határozattal szemben 

 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. július 11. napján kelt, MN/14429-5/2016. számú 
határozata ellen a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési 
kérelem alapján indult másodfokú eljárásban a fellebbezésben foglaltaknak részben helyt 
adva az elsőfokú határozatot a 2016. január 24-én 1:50:28 órától sugárzott „Sportos” c. 
műsorszám tekintetében megváltoztatja, ezen túlmenően a fellebbezést elutasítja, és az 
elsőfokú határozatot egyebekben helybenhagyja. 
 
24. T-49/2016. A Raycom-GTE Kft. fellebbezése a Hivatal BJ/25035-2/2016. számú 

végzése ellen 
 
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 1267/2016. (X. 25.) számú döntése 
a Raycom-GTE Kft. fellebbezése a Hivatal BJ/25035-2/2016. számú végzése ellen 

 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. augusztus 2. napján kelt, BJ/25035-2/2016. számú 
végzése ellen a Raycom-GTE Kft. által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az 
elsőfokú végzést helybenhagyja. 
 
25. E-50/2016. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács 

határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13:47 órakor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. november 7. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

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


