
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. november 8-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-34. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-34. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-34. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-34. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-34. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-34. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-34. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-34. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-34. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /20-34. pontoknál/ 
dr. Bánffy Csilla osztályvezető /1-34. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-34. pontoknál/ 

dr. Kállay Eszter médiatanács titkárság jogi munkatárs /1-34. pontoknál/ 
dr. Kastory Edina Média- és Hírközlési Biztos /34. pontnál/ 

 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Vaszily Miklós vezérigazgató /1-5. pontoknál/ 
Gyurity Mónika bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 

Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
Orosz Dénes bírálóbizottsági elnök /3. pontnál/ 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-10. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 07 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika 6. napirendi pontként javasolta tárgyalásra az 
MTVA-188/2016. számú előterjesztést. Ezzel a módosítással a rendes és a sürgősségi 
napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékozatók napirendre vételét együtt tette 
fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett 1268/2016. (XI. 8.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 
napirendre: 
 
MTVA-241/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 
2016/44. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-242/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati 
eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-243/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárás 
második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-248/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap alapítására és 
működésére vonatkozó adatok kivonata dokumentum módosításának elfogadása 
MTVA-240/2016. „Microsoft szoftverlicencek és szoftverkövetések beszerzése Enterprise 
Agreement keretében az MTVA részére” 
MTVA-188/2016. Az Általános Pályázati Feltételek módosítása 
MTVA-244/2016. Pályázati felhívás kibocsátása új, lekérhető (online) médiatartalmak mint 
közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének vissza nem térítendő 
támogatására (NEUMANNJÁNOS2016), valamint a pályázati eljárás támogatási szerződései 
és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-245/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. kérelme 
MTVA-246/2016. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. III. negyedévi 
tevékenységéről 
MTVA-247/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Nótárius 2000 Kft. tájékoztatója 
527/2016. A Nyugat Rádió Kft. (Szombathely 88,4 MHz – Nyugat Rádió Szombathely 88,4) 
helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatóval szemben a PJ/23702-3/2016. számon, 
médiaszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
528/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme 
512/2016. A Mátra Centrum Sport és Szabadidő Kft. bejelentése a Miskolc 101,6 MHz + 
Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultság tekintetében 
513/2016. A Pannon-Sopron Kft. (Sopron Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató részletfizetés iránti beadványa 
514/2016. A Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 
és pályázati felhívás tervezete 
515/2016. Az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
516/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 25-én közzétett pályázati felhívásra 2016. május 9-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
517/2016. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (Kalocsa Városi Televízió, Kalocsa 48. 
DVB-T csatorna) kérelme a médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 
522/2016. Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. magyar zenei 
művek arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti mentesítésre irányuló 
kérelme 
480/2016. A Megapolis Media Zrt. kérelme a Médiatanács szakhatósági eljárásban 
megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése iránt 
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480/2/2016. Kiegészítés a 480/2016. számú előterjesztéshez: A Megapolis Media Zrt. 
kérelme a Médiatanács szakhatósági eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 
visszafizetése iránt 
518/2016. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű 
körzeti médiaszolgáltatás 2016. június 22-i műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése] 
519/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme az „Erőszakos ember” című 
műsorszám 1-4. epizódjainak előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
520/2016. A Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által üzemeltetett Rádió Szarvas 
állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Szarvas 105,4 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. szeptember 11-17. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában, illetve a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
rendelkezések megsértése] 
521/2016. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 
médiaszolgáltatók 2016. szeptemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének vélelmezett megsértése az O2 
TV Kft. által üzemeltetett O2 TV csatorna vonatkozásában] 
523/2016. Ikotity Zoltán országgyűlési képviselő beadványa a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. M4 és M5 csatornáján 2016. augusztus 6-21. közötti időszakban sugárzott „1 
perc” című műsorszámokkal kapcsolatban 
524/2016. Juhos László kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. október 2-án 6 órai kezdettel sugárzott „Vasárnapi újság” 
című műsorszámmal kapcsolatban 
525/2016. Juhos László, a Reális Zöldek elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. október 2-án 14 óra 32 perces 
kezdettel sugárzott „Oxigén” című műsorszámmal kapcsolatban 
526/2016. 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] 
B-7/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. szeptember) 
T-50/2016. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató hallássérültek számára hozzáférhető 
műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító MN/4765-
4/2016. számú hivatali határozattal szemben benyújtott fellebbezést elbíráló 954/2016. (VII. 
19.) számú médiatanácsi döntés alapján hozott MC/4765-13/2016. számú másodfokú 
határozat saját hatáskörben történő felülvizsgálata 
E-51/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. szeptember) 
E-52/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. október hónapban 
E-53/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. október hónapban 
E-54/2016. A Média- és Hírközlési Biztos 2016. III. negyedévi beszámolója a 
médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 

1. MTVA-241/2016. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 
eljárás 2016/44. heti bírálóbizottsági ajánlása 

 
Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök 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 1269/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 2016/44. hetében beérkezett pályázat 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2016/44. hetében – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot 
támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a megörökítendő esemény  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

13 
ARC PRODUKCIÓ  

Kft. 

Tórabúcsúztató-temetés. Az emberhez  
hasonlatos temetés előkészületei és  

minden eseményének rögzítése. 
500.000 

a megítélt támogatás összesen: 500.000 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2016/44. heti fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázót, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2016/44. 
heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. november 4-ei ajánlása 
 
 
2. MTVA-242/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 

pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Gyurity Mónika bírálóbizottsági elnök 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 1270/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági 

ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) második fordulójából az alábbi, valamely érvényességi 
feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám:  
MA-KOLLÁNYI  

ÁGOSTON 
2016-…/2016. 

a pályázó neve a filmalkotás tervezett címe 

32 CINECOM Bt. Esztergomi érsekek Trianontól 1945-ig 

37 Bodográf Bt. Szigetvár 2016 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) második 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- 

KOLLÁNYI 
ÁGOSTON 

2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat/rövid  

sorozat  
(epizód) 

a rendező  
neve 

az első  
bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

22 Filmdzsungel Kft.  
Akcióban a  

természet őrzői 
ismeretterjesztő  

sorozat 
Mwajas  
Krisztina 

AMC Networks  
Central Europe  

Kft.  
20 000 000 

24 Geo-Ökofilm Kft. 
Hegedűország.hu  

(Négy húron  
pendülünk...) 

önálló alkotás 
Dala  

István 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 825 000 

27 Siriat Zrt. 
A  

megnyerhetetlen  
mérkőzés 

önálló alkotás 
Izing  

Róbert 
HÍR Televízió Zrt. 9 300 000 

28 

ART Művészeti és  
Kulturális  

Szolgáltató Betéti  
Társaság 

Az új csillag, a  
bionika 

önálló alkotás 
Téglásy  

Márk 
Echo Hungária  

TV Zrt. 
9 187 500 

33 
Debreceni  

Mozgóképkultúra  
Alapítvány 

A modern  
cirkusz atyja 

önálló alkotás 
Széles  
Tamás 

Echo Hungária  
TV Zrt. 

5 850 000 

38 Kolor Film Kft. 
Bringás  
Brigantik 

ismeretterjesztő  
sorozat 

Kolovratnik  
Krisztián 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
12 000 000 

41 Azara Film Kft. A fehér szarvas önálló alkotás 
Török  
Zoltán 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 000 000 

7 db a megítélt támogatás összesen: 73.162.500 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi 
pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 
KOLLÁNYI 
ÁGOSTON 

2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás tervezett  

címe 

önálló/ 
sorozat/rövid  

sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

25 
MAKABOR  
STUDIÓ Kft. 

A Halassy önálló alkotás Csukás Sándor 
AMC Networks  

Central Europe Kft. - 
Spektrum TV 

26 Siriat Zrt. 
Isten engem úgy  

segéljen 
önálló alkotás Ugron Réka Hír Tv Zrt. 

29 Crocobee Kft. A vádlott vádló önálló alkotás Szentgyörgyi Bálint 
Echo Hungária  

TV Zrt. 

35 CEMG KFT. Emlékmentők önálló alkotás Talán Csaba 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

36 
Titánia-Master Pro  

Kft. 
A Nap iskolája -  
Escuela del Sol 

önálló alkotás Kővári Tamás 
Echo Hungária  

TV Zrt. 

39 Bologna Bt. 
Magyarok a vietnami  

háborúban 
önálló alkotás Papp Gábor Zsigmond 

AMC Networks  
Central Europe Kft. - 

Spektrum TV 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi 
pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA-KOLLÁNYI 

ÁGOSTON 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás tervezett  

címe 

önálló/ 
sorozat/rövid  

sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló médiaszolgáltató 

23 Iváncsik Attila 
Rákóczi-kultusz  

Kárpátalján 
önálló alkotás 

Iváncsik Attila,  
Vass Tamás 

Ukrán Nemzeti  
Televíziótársaság  

Kárpátaljai Igazgatósága 

30 
FOCUS Media  

Center Kft. 
A konzul önálló alkotás Nikowitz Oszkár Domino Tv ZRt. 

31 
Flóra Film  

International  
Kft. 

Sissi zsiráfjától a  
biodomig - A budapesti  

állatkert 150 éve 
önálló alkotás 

Kocsis Tibor,  
Drexler Szilárd 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

34 
FOCUS Media  

Center Kft. 
A kegyetlen  

fegyverletétel 
önálló alkotás Gilberto Martinelli Domino Tv ZRt. 

40 KárpátPress Bt. Betonrengetegben önálló alkotás Novák Dániel Echo Hungária TV Zrt. 

 
5.  
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) második fordulójában fennmaradó 4.821.025 Ft-tal az 
eljárás harmadik fordulójában kiosztható keretösszeget növeli. 
 
6. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) második fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

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

 a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 
14.2.4. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának visszatérítéséről 
20 banki napon belül intézkedjen, 
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 bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. november 3-án kelt ajánlása 
 
 
3. MTVA-243/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyet Orosz Dénes 
bírálóbizottsági elnök kiegészített. 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 1271/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(EMBERJUDIT2016) második fordulójában az alábbi, valamely érvényességi feltételnek 
nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
EMBERJUDIT 
2016-…/2016. 

a pályázó neve a filmalkotás tervezett címe 

34 CINECOM Bt. 
Az 1956-os forradalom anatómiája II. rész 

A megtorlás 

45 KraatsFilm Kft. Otthon csak másképp (munkacím) 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(EMBERJUDIT2016) második fordulójában a keretösszeget 3.363.500 Ft-tal a harmadik 
fordulóban rendelkezésre álló keretösszeg terhére megemelve – 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-EMBER  
JUDIT2016- 

…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat  
(epizód) 

a rendező  
neve 

az első bemutatást  
vállaló média- 

szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

27 Bence Kft. "Üzenet" önálló 
Czencz  
József 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

5 000 000 

29 Omega-Kreatív Bt. A Szulejmán titok önálló 
Borsody  
István 

HÍR Televízió Zrt. 7 950 000 

31 Geo-Ökofilm Kft. 
Válaszút vándora:  

Kallós Zoltán ("Idegen  
földre ne siess...") 

önálló 
Hollós 
László 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

7 890 000 

33 
Ametist-Művészeti  

Kft. 
Osztálytalálkozó önálló 

Ujvári  
Csaba 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

5 000 000 

35 

Asociata  
Audiovizuala Argo  
(Argo Audiovizuális  

Egyesület) 

Az újságíró önálló 
Juhász  
Ágota 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

7 000 000 

37 SC Aves-media SRL 
Fába vésett  
történelem 

önálló 
Szabó  
Attila 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

4 500 000 

38 SC Aves-media SRL 
A Vargyas-szoros  

gyermekei 
önálló 

Simó  
Csaba 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

3 000 000 

39 
Speak Easy Project  

Bt. 
Veteránfilm önálló 

Hernáth  
Csaba 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

2 500 000 
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40 ELF Pictures Kft. 
Természetes ellenfény -  

portréfilm Nádas  
Péterről 

önálló 
Gerőcs  
Péter 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

7 250 000 

41 
Cameofilm Studió  

Kft. 

A mindenség  
szerelmese - Juhász  

Ferenc 
önálló 

Juhász  
Anna 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

7 000 000 

42 
Cameofilm Studió  

Kft. 
Másutt - a három  

Korda 
önálló 

Pataki  
Éva 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

10 000 000 

44 
Speak Easy Project  

Bt. 
Színjátékország önálló 

Simonyi  
Balázs 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

3 216 000 

47 
GOLDEN ROOT 

 FILM Kft. 
Szomszédaink, a  

magyarok - Kárpátalja 
önálló 

Zámborszki  
Ákos 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

7 000 000 

49 
Art Vision Stúdió  

Kft. 

Az 56-os forradalom  
egy olasz nagykövet  

szemével 
önálló 

Eckhardt  
Balázs 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

7 500 000 

50 Dunatáj Alapítvány A föld nyeli el önálló 
Zsigmond  

Dezső 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
7 500 000 

51 
Filmfabriq  

Produkciós Kft. 
A három Kurtág önálló 

Marylin  
Charrier,  
Kurtág  
Judit 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

4 000 000 

52 
Phoenix MIT  

Egyesület 
Jakó Zsigmond, a  
"muszáj Herkules" 

sorozat  
(2) 

Gulyás  
Gyula 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

5 805 000 

53 
Berta Enikő  

egyéni vállalkozó 
Tánc-Játék önálló 

Berta  
Enikő 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

6 000 000 

54 Quality Pictures Kft. Próbajáték önálló 
Dobray  
György 

HÍR Televízió Zrt. 6 000 000 

19 db a megítélt támogatás összesen: 114.111.000 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(EMBERJUDIT2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi 
pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 
iktatószám: MA- 

EMBERJUDIT 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló  
médiaszolgáltató 

28 Arc Produkció Kft. 
Praktikák- 
válóharcok 

sorozat (2) Kiss Henriett HÍR Televízió Zrt. 

30 Omega-Kreatív Bt. Trauma önálló Janovics Zoltán HÍR Televízió Zrt. 

36 
Asociata Audiovizuala Argo  

(Argo Audiovizuális  
Egyesület) 

Ami nem öl meg önálló Bán Attila Echo Hungária TV Zrt. 

43 FP Films Kft. 
A Szanszíró  
gyermekei 

önálló Dombrovszky Linda Echo Hungária TV Zrt. 

46 
Kinofabrik Művészeti és  

Szolgáltató Kft. 
A szék - Vassily  

Chair 
önálló Seres Tamás HÍR Televízió Zrt. 

48 Dunatáj Alapítvány Drogkarrierek önálló Gombos Veronika Echo Hungária TV Zrt. 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(EMBERJUDIT2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi 
pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 
iktatószám: MA- 

EMBERJUDIT 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló/ 
sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló  
médiaszolgáltató 

32 
FOCUS MEDIA  
CENTER Kft. 

Démon és Érosz  
(Zichy Mihály élete) 

önálló András Ferenc Domino TV Műsorszolgáltató Zrt. 
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5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(EMBERJUDIT2016 második fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

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

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

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. november 3-án kelt ajánlása 
 
 
4. MTVA-248/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap alapítására 

és működésére vonatkozó adatok kivonata dokumentum módosításának 
elfogadása 

 
Az Alap részéről Vaszily Miklós 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 1272/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap alapítására és működésére vonatkozó 

adatokat tartalmazó dokumentum módosításának elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a jelen döntés mellékletét 
képező, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap alapítására és működésére 
vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentum előterjesztés szerinti módosítását. 
 
 
5. MTVA-240/2016. „Microsoft szoftverlicencek és szoftverkövetések beszerzése 

Enterprise Agreement keretében az MTVA részére” 
 
Vaszily Miklós ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1273/2016. (XI. 8.) számú döntése 
„Microsoft szoftverlicencek és szoftverkövetések beszerzése Enterprise Agreement 

keretében az MTVA részére” tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás elindításának 
jóváhagyásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja az előterjesztésben 
foglalt közbeszerzési eljárás elindítását. 
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6. MTVA-188/2016. Az Általános Pályázati Feltételek módosítása 
 
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 1274/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az Általános Pályázati Feltételek módosításáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az Általános Pályázati 
Feltételek módosítását a jelen döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a módosított Általános Pályázati Feltételeket 5 munkanapon belül az Alap 
honlapján tegye közzé. 
 
a döntés melléklete: 
Általános Pályázati Feltételek 
 
 
7. MTVA-244/2016. Pályázati felhívás kibocsátása új, lekérhető (online) 

médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének 
vissza nem térítendő támogatására (NEUMANNJÁNOS2016), valamint a pályázati 
eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 

 
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 1275/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2016 pályázati felhívás kibocsátásáról, valamint a pályázati eljárás 

támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az új, lekérhető (online) 
médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének vissza nem 
térítendő támogatására vonatkozó NEUMANNJÁNOS2016 pályázati felhívást és kapcsolódó 
mellékleteit a döntés mellékletét képező formában. 
 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a NEUMANNJÁNOS2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződések és 
ezek mellékleteinek formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 8 munkanapon belül honlapján tegye közzé 

 a pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit, továbbá 

 a támogatási szerződéseket és mellékleteit. 
 
a döntés mellékletei: 
1. a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 

 pályázati kérelem űrlap 

 a második médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozata 
2. támogatási szerződés médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező kedvezményezett 

részére 

file:///C:/Users/sipkane/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Eloterjesztesek/2016/MTVA/MTVA-188.pdf
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3. támogatási szerződés médiaszolgáltatási jogosultsággal nem rendelkező 
kedvezményezett esetében 

4. támogatási szerződés pénzügyi lebonyolító alkalmazása esetében 
5. a támogatási szerződés mellékletei: 

 könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

 egyéni könyvvizsgáló esetén 

 könyvvizsgáló társaság esetén 

 de minimis nyilatkozat 

 beszámoló űrlap 

 tételösszesítő 
 
 
8. MTVA-245/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1276/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(EMBERJUDIT2016) kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. „Kilenc hónap 
háború” című, MA-EMBERJUDIT2016-9/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és finanszírozási terv módosításra 
vonatkozó kérelmet elfogadja. 
 
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. 
 
 
9. MTVA-246/2016. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. III. negyedévi 

tevékenységéről 
 
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 1277/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az MTVA Mecenatúra Igazgatóságának 2016. III. negyedévi tevékenységéről szóló 

beszámolójáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Mecenatúra 
Igazgatóságának 2016. III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
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10. MTVA-247/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Nótárius 2000 Kft. tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
 
11. 527/2016. A Nyugat Rádió Kft. (Szombathely 88,4 MHz – Nyugat Rádió Szombathely 

88,4) helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatóval szemben a PJ/23702-3/2016. 
számon, médiaszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése tárgyában indított hatósági 
eljárás lezárása 

 
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 1278/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a Nyugat Rádió Kft. (Szombathely 88,4 MHz – Nyugat Rádió Szombathely 88,4) helyi 

kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatóval szemben a PJ/23702-3/2016. számon, 
médiaszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács a Nyugat Rádió Kft. helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben a Szombathely 
88,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlására vonatkozó hatósági szerződése 
szerint előírt médiaszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése tárgyában a PJ/23702-1/2016. 
számú végzéssel hivatalból indított eljárásban a médiaszolgáltató Szombathely 88,4 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződését annak 8.6.3. 
pontja alapján felmondja, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése 
3.2. és 3.8. pontjait megszegte és a médiaszolgáltatást folyamatosan több mint tizennégy 
(14) napig szüneteltette. 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Nyugat Rádió Kft. médiaszolgáltatónak a működése 
utolsó napjáig (2016. július 31.) összesen x Ft lejárt médiaszolgáltatási díjtartozása 
keletkezett. A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozatban foglaltak szerint 
kötelezi a Nyugat Rádió Kft.-t, hogy rendezze médiaszolgáltatási díjtartozását. 
 
 
12. 528/2016. A Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 

médiaszolgáltató részletfizetés iránti kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1279/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz –Music FM) körzeti rádiós médiaszolgáltató 

részletfizetés iránti kérelme 
 
A Médiatanács a Prodo Voice Studio Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató beadványában foglaltakra is tekintettel engedélyezi, hogy a 
médiaszolgáltató a 2016. IV. negyedévre vonatkozó bruttó x Ft összegű lejárt 
médiaszolgáltatási díjtartozását a Ket. 74. § (1) bekezdése alapján 3 havi részletben 
teljesítse az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 
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13. 512/2016. A Mátra Centrum Sport és Szabadidő Kft. bejelentése a Miskolc 101,6 
MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

 
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 1280/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a Mátra Centrum Sport és Szabadidő Kft. bejelentése a Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 

95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
tekintetében 

 
A Médiatanács a Mátra Centrum Kft. kiválással történő szétválását, és a Média Centrum Kft. 
jogutódlását, valamint a médiaszolgáltató céges adataiban bekövetkezett változásokat - az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint átvezeti - a Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 
95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra 
vonatkozó hatósági szerződésben. 
 
 
14. 513/2016. A Pannon-Sopron Kft. (Sopron Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltató részletfizetés iránti beadványa 
 
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 1281/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a Pannon-Sopron Kft. (Sopron Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 

részletfizetés iránti beadványa 
 

A Médiatanács a – Pannon-Sopron Kft. (Sopron Rádió – Sopron 94,1 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató kérelme alapján – médiaszolgáltató részére a bruttó x Ft összegű, 2016. 
évi IV. negyedéves lejárt médiaszolgáltatási díjtartozása megfizetésére a Ket. 74. § (1) 
bekezdése alapján 3 havi részletekben történő teljesítést állapít meg az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint. 
 
 
15. 514/2016. A Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 1282/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint: 
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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 

Hajdúnánás 93,3 148 29 17.000 3 - 6 V D 
290 – 10/4-9; 

10 – 70/9,5-10 
70 – 140/9-4 

A becsült számított  
ellátottság a nemzetközileg  

koordinált adótelephely  
(21°26’31”; 47°51’10”)  

és sugárzási paraméterek  
alapján került  

meghatározásra. 

 
A Médiatanács 1283/2016. (XI. 8.) számú döntése 

a Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Hajdúnánás 93,3 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
16. 515/2016. Az Esztergom 98,1 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 1284/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
Hold Reklám Kft-t az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevételeivel 
kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1285/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
TURUL MÉDIA Kft-t az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevételeivel 
kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1286/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról 
Esztergom Város Polgármesterét az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevételeivel 
kapcsolatban. 
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A Médiatanács 1287/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Esztergom 98,1 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
17. 516/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. március 25-én közzétett pályázati felhívásra 2016. május 9-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 1288/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 25-én közzétett pályázati felhívásra 2016. május 9-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (KREDIT HOLDING Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja 
szerint a KREDIT HOLDING Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét a Hajdúszoboszló 
100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati 
eljárásban megtagadja tekintettel arra, hogy a pályázó ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés 
e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 
 
 
18. 517/2016. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (Kalocsa Városi Televízió, 

Kalocsa 48. DVB-T csatorna) kérelme a médiaszolgáltatás műsortervének 
módosítása iránt 

 
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 1289/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (Kalocsa Városi Televízió, Kalocsa 48. DVB-T 

csatorna) kérelme a médiaszolgáltatás műsortervének módosítása iránt 
 
A Médiatanács a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár médiaszolgáltató kérelmében 
foglaltaknak megfelelően az előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával 
hozzájárul a médiaszolgáltató Kalocsa 48. DVB-T csatorna médiaszolgáltatási jogosultsága 
tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosításához a műsortervi vállalások 
tekintetében. 
 
 
19. 522/2016. Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 

magyar zenei művek arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti 
mentesítésre irányuló kérelme 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1290/2016. (XI. 8.) számú döntése 

az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. magyar zenei művek 
arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti mentesítésre irányuló kérelme 

(Debrecen 94,4 MHz) 
 

A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. 
október 25-én érkezett, a Debrecen 94,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
a magyar zenei művek arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti 
mentesítésre irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Ket. 30. § d) pontja 
alapján, a kérelem elkésettségére tekintettel. 
 

A Médiatanács 1291/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. magyar zenei művek 

arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti mentesítésre irányuló kérelme 
(Kisújszállás 103,2 MHz) 

 
A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. 
október 25-én érkezett, a Kisújszállás 103,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága 
tekintetében a magyar zenei művek arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése 
szerinti mentesítésre irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Ket. 30. § d) 
pontja alapján, a kérelem elkésettségére tekintettel. 
 

A Médiatanács 1292/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. magyar zenei művek 

arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti mentesítésre irányuló kérelme 
(Miskolc 90,4 MHz + Mezőkövesd 102,1 MHz) 

 
A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. 
október 25-én érkezett, a Miskolc 90,4 MHz + Mezőkövesd 102,1 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultsága tekintetében a magyar zenei művek arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) 
bekezdése szerinti mentesítésre irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Ket. 
30. § d) pontja alapján, a kérelem elkésettségére tekintettel. 
 

A Médiatanács 1293/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. magyar zenei művek 

arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti mentesítésre irányuló kérelme 
(Nyíregyháza 100,5 MHz) 

 
A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. a 
Nyíregyháza 100,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 2016. október 25-én 
érkezett, a magyar zenei művek arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti 
mentesítésre irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Ket. 30. § d) pontja 
alapján, a kérelem elkésettségére tekintettel. 
 

A Médiatanács 1294/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. magyar zenei művek 

arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti mentesítésre irányuló kérelme 
(Sátoraljaújhely 100,0 MHz) 

 
A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. a 
Sátoraljaújhely 100,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 2016. október 25-én 
érkezett, a magyar zenei művek arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti 
mentesítésre irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Ket. 30. § d) pontja 
alapján, a kérelem elkésettségére tekintettel. 
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A Médiatanács 1295/2016. (XI. 8.) számú döntése 

az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. magyar zenei művek 
arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti mentesítésre irányuló kérelme 

(Szeged 87,9 MHz) 
 

A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. a Szeged 
87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 2016. október 25-én érkezett, a 
magyar zenei művek arányára vonatkozó, az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti mentesítésre 
irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Ket. 30. § d) pontja alapján, a kérelem 
elkésettségére tekintettel. 
 
 
20. 480/2016. A Megapolis Media Zrt. kérelme a Médiatanács szakhatósági eljárásban 

megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése iránt 
480/2/2016. Kiegészítés a 480/2016. számú előterjesztéshez: A Megapolis Media Zrt. 
kérelme a Médiatanács szakhatósági eljárásban megfizetett igazgatási 
szolgáltatási díj visszafizetése iránt 

 
Az előterjesztő a 480/2016. számú előterjesztést visszavonta, és kérte a Médiatanácsot, 
hogy a 480/2/2016. számú előterjesztésben előadottak figyelembe vételével döntsön. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta a 
480/2/2016. számú előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1296/2016. (XI. 8.) számú döntése  
a Megapolis Media Zrt. kérelme a Médiatanács szakhatósági eljárásában megfizetett 

igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése iránt 
 
A Médiatanács a dr. Óvári Győző ügyvéd által képviselt Megapolis Media Zrt. által 
előterjesztett, a Médiatanács 131/2016. (II. 2.) számú döntésével lezárt szakhatósági 
eljárásban megfizetett 2.000.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díj visszatérítése 
iránti kérelmet elutasítja.  
 
 
21. 518/2016. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó 

megnevezésű körzeti médiaszolgáltatás 2016. június 22-i műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) 
pontjaiban 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 1297/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű körzeti 

médiaszolgáltatás 2016. június 22-i műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének megsértése] 

 
I. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió megnevezésű 

körzeti médiaszolgáltatásán 2016. június 22-én sugárzott „Egy falat kenyér és egy 
csipetnyi szó” című műsorszám közzétételekor megsértette az Smtv. 20. § (3) 
bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 25 000 Ft bírsággal 
sújtja. 

 



18 

II. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Balaton Televízió 
megnevezésű körzeti médiaszolgáltatásán 2016. június 22-én sugárzott az „Egy falat 
kenyér és egy csipetnyi szó” című műsorszám közzétételekor nem sértette meg az Mttv. 
31. § bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt rendelkezéseket. 

 
 
22. 519/2016. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme az „Erőszakos ember” 

című műsorszám 1-4. epizódjainak előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) 
bekezdés] 

 
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 1298/2016. (XI. 8.) számú döntése 
az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme az „Erőszakos ember” című műsorszám 1-4. 

epizódjainak 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 az „Erőszakos ember” című műsorszám 1-4. 
epizódjai az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven 
aluliaknak nem ajánlott) sorolandóak. 

 
 
23. 520/2016. A Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által üzemeltetett Rádió 

Szarvas állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Szarvas 105,4 MHz) 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. szeptember 11-17. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, illetve a 33. § (1) bekezdésének c) 
pontjában 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 javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1299/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által üzemeltetett Rádió Szarvas állandó 

megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Szarvas 105,4 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 
2016. szeptember 11-17. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) 
pontjában, illetve a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió 
Szarvas állandó megnevezésű adón 2016. szeptember 11-17. között a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § 
(12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, illetve a 33. § (1) bekezdésének 
c) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
24. 521/2016. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő 

országos médiaszolgáltatók 2016. szeptemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az 
Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének vélelmezett 
megsértése az O2 TV Kft. által üzemeltetett O2 TV csatorna vonatkozásában] 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1300/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 

médiaszolgáltatók 2016. szeptemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének vélelmezett megsértése az O2 

TV Kft. által üzemeltetett O2 TV csatorna vonatkozásában] 
 
1. A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 

hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) 
pontjának és 31. § (2) bekezdésének az O2 TV csatornán 2016. szeptember 10-én 19 
óra 11 perctől sugárzott „Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó” című műsorszámban 
egy-egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában.  

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

műsorszámban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg a Café 
57 elnevezésű éttermet, és ha igen, csatolja az erről szóló dokumentumokat. 

 
 
25. 523/2016. Ikotity Zoltán országgyűlési képviselő beadványa a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M4 és M5 csatornáján 2016. augusztus 6-21. közötti 
időszakban sugárzott „1 perc” című műsorszámokkal 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 1301/2016. (XI. 8.) számú döntése 
Ikotity István országgyűlési képviselő beadványa a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M4 

és M5 csatornáján 2016. augusztus 6-21. közötti időszakban sugárzott „1 perc” című 
műsorszámokkal kapcsolatban 

 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást Ikotity István országgyűlési képviselő bejelentése 
alapján, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben 
tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
26. 524/2016. Juhos László kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. október 2-án 6 órai kezdettel sugárzott 
„Vasárnapi újság” című műsorszámmal 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 1302/2016. (XI. 8.) számú döntése 
Juhos László kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth 

Rádió adóján 2016. október 2-án 6 órai kezdettel sugárzott „Vasárnapi újság” című 
műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László kiegyensúlyozottsági kérelmét, és 
megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a Kossuth Rádió adóján 2016. 
október 2-án 6 órai kezdettel sugárzott „Vasárnapi újság” című műsorszámmal nem sértette 
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meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
 
27. 525/2016. Juhos László, a Reális Zöldek elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. október 2-án 14 
óra 32 perces kezdettel sugárzott „Oxigén” című műsorszámmal 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 1303/2016. (XI. 8.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. október 2-án 14 óra 32 perces 
kezdettel sugárzott „Oxigén” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2016. október 2-án 14 óra 32 perces kezdettel sugárzott „Oxigén” 
című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét. 
 
 
28. 526/2016. 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] – előzmény: 466/2016. számú 
előterjesztés 

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

A Médiatanács 1304/2016. (XI. 8.) 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 megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Tilos Kulturális Alapítvány (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Tilos Rádió állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. augusztus 4-10. közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) és h) pontjában foglalt 
rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
10.000 Ft bírsággal sújtja.  
 
 
29. B-7/2016. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. szeptember) 
 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1305/2016. (XI. 8.) számú döntése 

a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. szeptember) 
 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
 
30. T-50/2016. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 
megállapító MN/4765-4/2016. számú hivatali határozattal szemben benyújtott 
fellebbezést elbíráló 954/2016. (VII. 19.) számú médiatanácsi döntés alapján hozott 
MC/4765-13/2016. számú másodfokú határozat saját hatáskörben történő 
felülvizsgálata 

 
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 1306/2016. (XI. 8.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató hallássérültek számára hozzáférhető 

műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 
MN/4765-4/2016. számú hivatali határozattal szemben benyújtott fellebbezést elbíráló 

954/2016. (VII. 19.) számú médiatanácsi döntés alapján hozott MC/4765-13/2016. számú 
másodfokú határozat saját hatáskörben történő felülvizsgálata 

 
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. május 24. napján kelt, MN/4765-4/2016. számú 
határozata ellen a TV2 Médiacsoport Kft. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési 
kérelem alapján indult másodfokú eljárás során 2016. július 19-én hozott MC/4765-13/2016. 
számú másodfokú határozatát módosítja. 
 
 
31. E-51/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. szeptember) 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
32. E-52/2016. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. október hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
33. E-53/2016. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. október hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
34. E-54/2016. A Média- és Hírközlési Biztos 2016. III. negyedévi beszámolója a 

médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
 
Dr. Kastory Edina ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 28 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. november 16. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

dr. Kállay Eszter s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 dr. Auer János s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


