
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. november 15-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-23. pontoknál/ 
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-23. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-23. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács-tag /1-23. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /7-23. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-23. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-23. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-23. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-23. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-23. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /6-23. pontoknál/ 

dr. Szabó Emese a jegyzőkönyv vezetője /1-23. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-7. pontoknál/ 
dr. Lipták Eszter bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 

Pelyach Gergely bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 
Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató /1-3. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 07 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett az 1307/2016. (XI. 15.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-249/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2016 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása  
MTVA-250/2016. A dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárásban (CSERÉSMIKLÓS2015) kedvezményezetté nyilvánított 
pályázatok nyomán elkészített hangjátékok bírálóbizottsági értékelése 
MTVA-255/2016. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a Magyar RTL Televízió Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal létrejött keretmegállapodás 1.5. pontjában meghatározott – 
2016. évre vonatkozó – megállapodás jóváhagyása 
MTVA-251/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított iamnewhere Kft. kérelme  
MTVA-252/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINEMART Kft. kérelme  
MTVA-253/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kérelme 
MTVA-254/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2016. október 1. – október 31.) 
533/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2016. évi 
költségvetésének időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló 
534/2016. A Médiatanács által a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 
hasznosítására 2016. április 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása  
535/2016. A Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. július 7-én közzétett pályázati felhívásra 2016. augusztus 31-én beérkezett pályázati 
ajánlat tartalmi vizsgálata  
536/2016. A Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
537/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 
538/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
539/2016. A Magyar Múzsa Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 
540/2016. A World Média Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása iránt a Vác 94,1 MHz tekintetében 
529/2016. A Rádió 8 Körmend Kft. által üzemeltetett ISIS Rádió Körmend állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Körmend 99,8 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. 
szeptember 21-27. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
530/2016. Az IS Rádió Kft. által üzemeltetett ISIS Rádió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Sárvár 96,5 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. szeptember 21-27. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
531/2016. A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség beadványa a Magyar RTL Televízió 
Zrt.-vel és a TV2 Média Csoport Kft.-vel szemben 
532/2016. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredmény (2016. június) – 
TV2 Média Csoport Zrt. (TV2) [az Mttv. 33. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 423/2016. számú előterjesztés 
E-55/2016. A 2016. szeptember 1-jétől 2016. október 31-ig kiadmányozott hivatali 
döntésekről 
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E-56/2016. A földfelszíni terjesztésű, helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 
audiovizuális, valamint a földfelszíni terjesztésű kisközösségi helyi és körzeti közösségi 
rádiós és helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolója 
E-57/2016. A bejelentés alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolója 
E-58/2016. A Fővárosi Törvényszék és a Kúria által, a Médiatanács határozatai 
felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-249/2016. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2016 pályázati 

eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása  
 
Dr. Lipták Eszter ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1308/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a RADIOALLANDO2016 pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) harmadik fordulójából az alábbi, valamely érvényességi 
feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám: 
MA-RADIO-ALLANDO 

2016-…/2016. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó műsor címe 

120 Actor Informatika és Nyomda Kft.  Pont Rádió Hírpont 

130 Karc FM Média Kft. Karc FM Hangoló 

131 FAVORIT MASTERS KFT. Rádió Rock Lélekbúvár 

132 FAVORIT MASTERS KFT. Rádió Rock Hírpercek 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és 
ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA-RADIO- 
ALLANDO 

2016-…/2016. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 

az állandó  
műsor  

kategóriája 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

97 Lakihegy Rádió Bt. Lakihegy Rádió Sziget Krónika hírműsor 3 283 670  

98 Fanny-Film Kft. Rádió Szentendre Hírek Délben hírműsor 2 340 000  

99 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Debrecen) 
Régió Krónika  

(Debrecen) 
hírműsor 2 340 000  

100 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Sátoraljaújhely) 
Régió Krónika  

(Sátoraljaújhely) 
hírműsor 2 340 000  

101 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Miskolc) 
Régió Krónika  

(Miskolc) 
hírműsor 3 240 000  
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102 
B.-A.-Z. Megye Betegeiért  

Alapítvány 
Csillagpont Rádió Csillagpont Hírek hírműsor 3 240 000  

103 
FM7 Heves Kft.  
(Kultúr M Kft.) 

FM 7 Rádió FM7 START hírműsor 3 240 000  

104 Alba Regia Kft. Alpha Rádió Fehérvári Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000  

106 Auris Média Kft. Tisza-tó Rádió Tisza-tavi hírek hírműsor 2 340 000  

107 Telekom Békés Kft. Mega Rádió Napló 
szolgáltató  
magazin 

4 680 000  

108 Telekom Békés Kft. Mega Radió Csabai Híradó hírműsor 3 285 000  

110 Baja Hangja Kft. Bajai Rádió BR Magazin 
szolgáltató  
magazin 

4 680 000  

111 
Érdi Városi Televízió és  

Kulturális Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft. 

Érd FM 101,3 Köztünk marad 
szolgáltató  
magazin 

2 338 800  

112 
Érdi Városi Televízió és  

Kulturális Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft. 

Érd FM 101,3 Zónázó hírműsor 2 268 000  

113 Rádió 96.3 Kft. Fortuna rádió 
AKT-Aktuális  

Közéleti Térkép 
szolgáltató  
magazin 

2 379 170  

114 "VIACOM" Kft. Aktív Rádió KulturKlub 
szolgáltató  
magazin 

2 279 000  

115 Kogyilla Zsolt Berettyó Rádió Helyi Aktuális 
szolgáltató  
magazin 

2 385 000  

116 Félegyházi Hírlap Kft. Sirius Rádió Majsai krónika hírműsor 3 280 530  

117 Mambó Rádió Kft. 99,4 Rádió 1 Baranyai Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

4 590 000  

118 Kalocsai Rádió Bt. KORONAfm100 Turmix 
szolgáltató  
magazin 

4 720 000  

121 
Dabas Sportcsarnok  

Nonprofit Kft. 
Rádió Dabas Hírmondó hírműsor 3 260 000  

123 Mediorix Bt. Rádió Szarvas Vasárnapi Magazin 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000  

124 Kisbíró Kft. Rádió 7 Rádió 7 Hírei hírműsor 3 280 019  

125 Kisbíró Kft. Rádió 7 
Napraforgó  

Magazinműsor 
szolgáltató  
magazin 

2 239 006  

127 Fehérvár Rádió Kft. Fehérvár Rádió  
Hírek hatkor, megyei  

hírek 7 percben 
hírműsor 2 422 412  

25 db a megítélt támogatás összesen: 75.130.607 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA-RADIO- 
ALLANDO 

2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

96 
Karc FM Média Kft. 
(Hang-Adás Kft.) 

Karc FM Spájz 

105 Alba Regia Kft. Alpha Rádió  Alpha Hírek 

109 Szabó Ferenc Balaton Rádió PszichoAktív 

119 Csaba Rádió Szolgáltató Kft. Csaba Rádió Ez történt 

122 Csaba Rádió Szolgáltató Kft. Csaba Rádió Velünk történt 

126 TRIÓ Rádió Kft. Trió Rádió Regionális Hírek 

128 Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület Rádió Sun 7 Nap 

129 Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület Rádió Sun Gyomaendrődi Hír Mix 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
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tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2016) harmadik fordulójában – a bírálóbizottság maradék keretösszegre 
vonatkozó javaslatát elfogadva – 436.694 Ft-tal növeli a RADIOALLANDO2016 pályázati 
eljárás negyedik fordulójában kiosztható támogatási keretösszeget. 
 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 169/2016. (II. 16.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2016 
pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

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

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

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

d) az ÁPF II. fejezetének 14.2.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés 
összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. október 27-én kelt ajánlása 
 
2. MTVA-250/2016. A dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának 

támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (CSERÉSMIKLÓS2015) 
kedvezményezetté nyilvánított pályázatok nyomán elkészített hangjátékok 
bírálóbizottsági értékelése 

 
Pelyach Gergely ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kollarik Tamás és dr. Karas 
Monika hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta 
az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1309/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására meghirdetett 
pályázati eljárásban (CSERÉSMIKLÓS2015) kedvezményezetté nyilvánított pályázatok 

nyomán elkészített hangjátékok bírálóbizottsági értékeléséről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 281/2015. (III. 24.) számú 
döntésével a dramatizált hangjáték vagy hangjátéksorozat gyártásának támogatására 
meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2015 pályázati eljárásban a kedvezményezetté nyilvánított 
pályázatok nyomán elkészített hangjátékok bírálóbizottsági értékelését elfogadja, és a 
bírálóbizottság elnöke részére bruttó 400.000 Ft, a tagok részére bruttó 350.000 Ft díjazást 
állapít meg. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy intézkedjen a bírálóbizottság elnöke és tagjai részére a megbízási díj 
kifizetéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. október 24-én kelt értékelése 
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3. MTVA-255/2016. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a Magyar RTL Televízió 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal létrejött keretmegállapodás 1.5. 
pontjában meghatározott – 2016. évre vonatkozó – megállapodás jóváhagyása 

 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1310/2016. (XI. 15.) számú döntése 
az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján létrejött keretmegállapodás 1.5. pontjában 
meghatározott – 2016. évre vonatkozó – megállapodás megkötésére vonatkozó 

jóváhagyásról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az előterjesztés szerinti mellékletet 
és annak függelékeit jóváhagyja. 
 
4. MTVA-251/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított iamnewhere Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1311/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

iamnewhere Kft. 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 iamnewhere Kft. 
„Fényévek” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2015-14/2015. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
társrendező bevonásához, valamint a befejezési határidő 2016. november 30-ára és a 
beszámolási határidő 2017. január 15-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
5. MTVA-252/2016. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINEMART Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1312/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINEMART 

Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(HUSZÁRIKZOLTÁN2016) kedvezményezetté nyilvánított CINEMART Kft. 
„MEGSZÁLLOTTSÁG (alcím: A legóember)” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2016-3/2016. 
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iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
költségvetési- 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. 
 
6. MTVA-253/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Ifj. Gróf Andrássy Gyula 
Alapítvány kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kollarik Tamás és dr. Karas 
Monika hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett a döntést 
elnapolta, az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány képviselőjével való egyeztetés miatt. 
 
7. MTVA-254/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 

támogatás ellenőrzési eljárásokról (2016. október 1. – október 31.) 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
8. 533/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2016. évi 

költségvetésének időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló 
 
Aranyosné dr. Börcs Janka ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és belső 
határozatot hozott: 
 
9. 534/2016. A Médiatanács által a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 14-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

A Médiatanács 1313/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a Médiatanács által a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 

hasznosítására 2016. április 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása 

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

honlapján és hirdetményi úton a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 
hasznosítására 2016. április 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményes. 

 
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja és a Pályázati Felhívás 1.12.3.1. b) 

pontja alapján megállapítja, hogy a pályázati eljárás nyertesei  

 a Karcag vételkörzetű elvi médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a KUN-MÉDIA 
Kft. pályázó, 

 Kiskunfélegyháza vételkörzethez kapcsolódó elvi médiaszolgáltatási lehetőség 
tekintetében a Mosoly Média Kft. pályázó. 
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3. A Médiatanács a KUN-MÉDIA Kft. pályázó 2016. június 13-án benyújtott pályázati 
ajánlata szerinti Karcag vételkörzetű helyi kisközösségi médiaszolgáltatását az Mttv. 
66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el. 

 
4. A Médiatanács a Mosoly Média Kft. 2016. június 13-án benyújtott pályázati ajánlata 

szerinti Kiskunfélegyháza vételkörzetű helyi kisközösségi médiaszolgáltatását az Mttv. 
66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el. 

 
5. A Médiatanács a 2. - 4. pontban szereplő döntéseinek a nyertessé nyilvánított 

pályázókkal történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre 
irányuló eljárást.  

 
6. A Médiatanács döntéseit a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 

A Médiatanács 1314/2016. (XI. 15.) számú döntése 
felkérés a KUN-MÉDIA Kft. által a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 

hasznosítására 2016. június 13-án benyújtott pályázati ajánlata szerinti médiaszolgáltatási 
lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 
A Médiatanács 1313/2016. (XI. 15.) sz. határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése 
és a 2016. április 14-én közzétett a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 
hasznosítására irányuló Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján felkéri a Hivatalt a KUN-
MÉDIA Kft. által 2016. június 13-án benyújtott pályázati ajánlata szerinti Karcag vételkörzetű 
kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint 
határozza meg: 

 a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott 
vételkörzetben; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás 
fogalmának megfelelő vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: legfeljebb 30 nap. 
 

A Médiatanács 1315/2016. (XI. 15.) számú döntése 
felkérés a Mosoly Média Kft. által a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 

hasznosítására 2016. június 13-án benyújtott pályázati ajánlata szerinti médiaszolgáltatási 
lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 
A Médiatanács 1313/2016. (XI. 15.) sz. határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése 
és a 2016. április 14-én közzétett a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 
hasznosítására irányuló Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján felkéri a Hivatalt a Mosoly 
Média Kft. által 2016. június 13-án benyújtott pályázati ajánlata szerinti Kiskunfélegyháza 
vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint 
határozza meg: 

 a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott 
vételkörzetben; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás 
fogalmának megfelelő vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: legfeljebb 30 nap. 
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10. 535/2016. A Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. július 7-én közzétett pályázati felhívásra 2016. augusztus 31-
én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

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

 
A Médiatanács 1316/2016. (XI. 15.) számú döntése 

a Sárvár 96,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. július 7-
én közzétett pályázati felhívásra 2016. augusztus 31-én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi 

vizsgálata (Sárvári Média Nonprofit Kft.) 
 
1. A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 

59. § (2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.4. pontja alapján 
hiánypótlásra hívja fel a Sárvári Média Nonprofit Kft. pályázót a Sárvár 96,5 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőségre 2016. augusztus 31-én benyújtott pályázati ajánlata 
tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelő eredménykimutatás-
tervekkel és mérlegtervekkel kapcsolatban. 

 
2. A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 

59. § (2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.6. pontja alapján 
felvilágosítást kér a Sárvári Média Nonprofit Kft. pályázótól a Sárvár 96,5 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőségre 2016. augusztus 31-én benyújtott pályázati ajánlata 
tekintetében az alábbiakkal kapcsolatban: 

 a pályázó nyilatkozzon a „Jazz óra” és a „Magyar jazz óra” című műsorszámokkal 
kapcsolatban, 

 a pályázó nyilatkozzon arról, hogy Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. pontja 
szerinti tervezett költségekre vonatkozó táblázatában feltüntetett adatok hogyan 
egyeztethetők össze, 

 a pályázó nyilatkozzon arról, hogy a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. 3. 
pontjában, az eredménykimutatás-tervekkel és az eredménykimutatás-tervekhez 
kapcsolódó feltételezésekkel, mérlegtervekkel és az ezekhez kapcsolódó 
feltételezésekkel, illetve a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. pontja szerinti 
tervezett költségek táblázatának az anyagjellegű ráfordításokat részletező soraival 
összefüggésben feltüntetett adatok hogyan egyeztethetők össze. 

 
11. 536/2016. A Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 1317/2016. (XI. 15.) számú döntése 

a Szombathely 88,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szombathely 88,4 
MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges 
szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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12. 537/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

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

A Médiatanács 1318/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése tárgyában 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja L. S. L.-t a Velence Meleg-
hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására kiírt pályázati 
felhívás tervezethez érkezett észrevételekkel kapcsolatban. 

 
A Médiatanács 1319/2016. (XI. 15.) számú döntése 

a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Velence Meleg-
hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 
 
13. 538/2016. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

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

 
A Médiatanács 1320/2016. (XI. 15.) számú döntése 

a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

 
A Médiatanács elfogadja a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint: 
 

Névleges  
telephely 

Frek- 
vencia  
(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Sztereo  
vétel- 
körzet 

(fő) 

Sztereo  
vétel- 
körzet  
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…,,°-…,,°/dB 

Telepítési feltételek 

Hajdúböszörmény 98,9 355 75 30.000 5 - 10 V D 
20°– 240°/1.1-6,2; 
280°-340°/1,8-5,3 

A becsült számított  
ellátottság a nemzetközileg 

 koordinált adótelephely  
(21°32’49”; 47°37’18”)  

és sugárzási  
paraméterek alapján  

került meghatározásra. 
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A Médiatanács 1321/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete (538/2016.) 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Hajdúböszörmény 
98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

 
14. 539/2016. A Magyar Múzsa Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 1322/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a Magyar Múzsa Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 

 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján a mellékelt hatósági 
szerződésmódosítás elfogadásával, a döntés meghozatala napjával engedélyezi a Magyar 
Múzsa Kft. kérelme alapján az Esztergom 97,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának a 
Piliscsaba 104,2 MHz, illetve a Dömös 104,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságaival 
történő vételkörzet-bővítését, és ehhez kapcsolódóan hozzájárul a médiaszolgáltató hatósági 
szerződésének egységes szerkezetben történő módosításához az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint. 
 

A Médiatanács 1323/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a Magyar Múzsa Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 

 
A Médiatanács a 1322/2016. (XI. 15.) sz. döntésére tekintettel kezdeményezi az FM 4 Rádió 
Kft. Budapest 88,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági 
szerződésének módosítását, a hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás vételkörzetének 
módosulása okán, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

 
15. 540/2016. A World Média Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a Vác 94,1 MHz tekintetében 

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

 
A Médiatanács 1324/2016. (XI. 15.) számú döntése 

a World Média Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása iránt a Vác 94,1 MHz tekintetében 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a médiaszolgáltató kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a World Média Kft. a 
Vác 94,1 MHz tekintetében a médiaszolgáltatást 2016. november 29. napja helyett 
legkésőbb 2016. december 31. napján kezdhesse meg. 

 
16. 529/2016. A Rádió 8 Körmend Kft. által üzemeltetett ISIS Rádió Körmend állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Körmend 99,8 MHz) kereskedelmi 
médiaszolgáltatás 2016. szeptember 21-27. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1325/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a Rádió 8 Körmend Kft. által üzemeltetett ISIS Rádió Körmend állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Körmend 99,8 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. szeptember 21-27. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 

(12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Rádió 8 Körmend Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett ISIS Rádió Körmend 
állandó megnevezésű adón 2016. szeptember 21-27. között a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában. 

 
17. 530/2016. Az IS Rádió Kft. által üzemeltetett ISIS Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Sárvár 96,5 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. szeptember 
21-27. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

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

 
A Médiatanács 1326/2016. (XI. 15.) számú döntése 

az IS Rádió Kft. által üzemeltetett ISIS Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Sárvár 96,5 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás 2016. szeptember 21-27. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít az IS Rádió Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 
szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett ISIS Rádió állandó megnevezésű adón 2016. 
szeptember 21-27. között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése 
tárgyában. 

 
18. 531/2016. A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség beadványa a Magyar RTL 

Televízió Zrt.-vel és a TV2 Média Csoport Kft.-vel szemben 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 1327/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség beadványa a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel és a 

TV2 Médiacsoport Kft.-vel szemben 
 
A Médiatanács a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség bejelentése alapján nem indít 
piacfelügyeleti eljárást és médiapiaci ágazati vizsgálatot, e döntéséről hivatalos levélben 
tájékoztatja a bejelentőt. 
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A Médiatanács 1328/2016. (XI. 15.) számú döntése 
a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség beadványa a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel és a 

TV2 Médiacsoport Kft.-vel szemben 
 
A Médiatanács a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség általános hatósági felügyeleti 
eljárás indítására vonatkozó kérelme alapján indult eljárást a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján megszünteti. 
 
19. 532/2016. Az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredmény (2016. 

június) – TV2 Média Csoport Zrt. (TV2) [az Mttv. 33. § (7) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] – előzmény: 423/2016. számú előterjesztés 

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

 
A Médiatanács 1329/2016. (XI. 15.) számú döntése 

az országos médiaszolgáltatóknál lefolytatott vizsgálat eredménye (2016. június) – TV2 
Média Csoport Kft. (TV2) [az Mttv. 33. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Kft. a TV2 csatornán 2016. 

június 28-án 6 óra 53 perctől, 7 óra 23 perctől és 52 perctől, 8 óra 21 perctől és 51 
perctől valamint 12 óra 15 perctől és 42 perctől, 19 óra 13 perctől, továbbá június 29-én 
00 óra 20 perctől sugárzott Időjárásjelentés című műsorszámokban a Soproni Radlert 
népszerűsítő szpotok közzétételével összesen kilenc alkalommal megsértette az Mttv. 
33. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a 
Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű 
magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

 
2. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató ugyanezen 

műsorszámmal nem sértette meg az Mttv. 33. § (5) bekezdésében, valamint az Smtv. 
20. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezését. 

 
20. E-55/2016. A 2016. szeptember 1-jétől 2016. október 31-ig kiadmányozott hivatali 

döntésekről 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
21. E-56/2016. A földfelszíni terjesztésű, helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi 

kereskedelmi audiovizuális, valamint a földfelszíni terjesztésű kisközösségi helyi 
és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatók 
2015. évre vonatkozó beszámolója 

 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
22. E-57/2016. A bejelentés alapján működő helyi és körzeti közösségi 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2015. évre vonatkozó beszámolója 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
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23. E-58/2016. A Fővárosi Törvényszék és a Kúria által, a Médiatanács határozatai 
felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek/végzések 

 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 10 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. november 17. 
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dr. Szabó Emese s. k. 
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