
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. december 13-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-31. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-31. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-31. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-31. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-31. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-31. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-31. pontoknál/ 

dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-31. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-31. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-31. pontoknál/ 
dr. Bánffy Csilla osztályvezető /1-31. pontoknál/ 

dr. Mádl András főosztályvezető /17-31. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-31. pontoknál/ 

dr. Veres Viktória, a jegyzőkönyv vezetője /1-31. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-8. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 11 óra 6 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Ezt követően a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékoztató napirendre vételét tette fel szavazásra. A Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat 
mellett az 1388/2016. (XII. 13.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette 
napirendre: 
 
MTVA-277/2016. Pályázati felhívás kibocsátása hangjátéksorozatok, hangklipek és 
hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának támogatására (CSERÉSMIKLÓS2016) 
MTVA-278/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatáspolitikája 
MTVA-279/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának és a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak a 2017. évi támogatási terve 
MTVA-280/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárás 
második fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Argo Audiovizuális Egyesület pénzügyi 
lebonyolítója, az M&M Kft. kérelme 
MTVA-281/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. kérelme 
MTVA-282/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Picture Start Kft. kérelme 
MTVA-283/2016. A támogatási szerződések megkötéséhez szükséges kötelespéldány 
szolgáltatási kötelezettség igazolásának átmeneti felfüggesztéséről 
MTVA-284/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2016. november 1. – november 30.) 
597/2016. A Media Solutions Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2. a.) 
médiaszolgáltató kérelme kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása 2017. január 1. 
napjával történő közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 
583/2016. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016. április 
14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban Karcag tekintetében 
nyertessé nyilvánított KUN-MÉDIA Kft. pályázóval szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása, valamint a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv elfogadása 
584/2016. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016. április 
14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban Kiskunfélegyháza 
tekintetében nyertessé nyilvánított Mosoly Média Kft. pályázóval szemben megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása, valamint a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv elfogadása 
585/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás lezárása 
593/2016. A Médiatanács által a Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására 2016. július 21-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Baja Hangja Kft-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
586/2016. A World Média Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása iránt a Vác 94,1 MHz tekintetében 
592/2016. A Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató (Kontakt 
Rádió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapest-
Terézváros 87,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján 
594/2016. A Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
595/2016. A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
575/2016. A Klubrádió Zrt. által üzemeltetett Klubrádió (Budapest 92,9 MHz) állandó 
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 1-7. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 
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66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 465/2016. 
számú előterjesztés 
580/2016. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió 
(vételkörzet: Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2016. szeptember 13-19. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés h) pontjában 
foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] – előzmény: 503/2016. számú előterjesztés 
588/2016. Az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
Tatabányai Közösségi Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tatabánya, 
Szárliget, Vértesszőlős, Oroszlány) közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 19-25. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1174/2015. 
(IX. 1.) számú médiatanácsi határozat u) pontjában foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) 
bekezdésének f) pontjában és a 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 504/2016. számú előterjesztés 
576/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye [2016. július – augusztus – szeptember) [Magyar RTL Televízió Zrt. – RTL Klub] 
– előzmény: 507/2016. számú előterjesztés 
579/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye (2016. július – augusztus – szeptember) [DIGITAL MEDIA AND 
COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 TV és Galaxy TV] – előzmény: 509/2016. számú 
előterjesztés 
582/2016. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés („reklám-hangerősség”) 
megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2016. április – szeptember) [AMC 
Networks Central Europe Kft. – Sport 1, Sport 2] – előzmény: 506/2016. számú előterjesztés 
577/2016. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 
médiaszolgáltatók 2016. októberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Magyar Sláger TV Kft. által 
üzemeltetett Magyar Sláger TV csatorna 2016. október 14-én sugárzott műsoraiban] 
578/2016. Szél Bernadett, Ikotity István, F. G. és Barabás Richárd bejelentése a TV2 Média 
Csoport Kft. TV2 csatornáján 2016. november 10-én sugárzott „mvm atomerőmű” 
reklámokkal kapcsolatban 
581/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. november 14-én 7 órai 
kezdettel sugárzott „Krónika” című műsorszámmal kapcsolatban 
590/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. november 14-én 06:00:03 
órai kezdettel sugárzott 180 perc című műsorszámmal kapcsolatban 
587/2016. Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a Central Médiacsoport Zrt. (Heti TV 
újság) és a Magyar RTL Televízió Zrt. (rtlklub.hu), valamint az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) 
pontjának megsértése a TISZApART MÉDIA Kft. (TiszapART TV) vonatkozásában 
[Előzmény: 499/2016. számú előterjesztés – a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, 
piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 2016. II. negyedév] 
591/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. július 
24-én 13 óra 55 perctől sugárzott Maigret csapdát állít című műsorszám korhatár-besorolása 
[az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának megsértése] – 
előzmény: 498/2016. számú előterjesztés 
589/2016. B. A. beadványa a TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornáján 2016. november 14-
én sugárzott Tények című műsorszámban „Furcsa fotó Vona Gáborról” címmel sugárzott 
összeállítás miatt 
596/2016. B. T. kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornáján 2016. október 4-én 
sugárzott Tények című műsorszámban 18:03:11-től adásba került „Saját fiát molesztálhatta 
az apa” című összeállítás miatt 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-277/2016. Pályázati felhívás kibocsátása hangjátéksorozatok, hangklipek és 

hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának támogatására 
(CSERÉSMIKLÓS2016) 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1389/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a CSERÉSMIKLÓS2016 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a hangjátéksorozatok, 
hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának támogatására vonatkozó 
CSERÉSMIKLÓS2016 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a 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. 
 
a döntés mellékletei: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 

 szinopszis űrlap és melléklete 

 pályázati kérelem űrlap 

 részletes produkciós költségvetés 

 az adásba szerkesztést vállaló második médiaszolgáltató nyilatkozata 
 
2. MTVA-278/2016. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

Támogatáspolitikája 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1390/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatáspolitikájáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap általános támogatási elveket és eljárási rendet 
megfogalmazó Támogatáspolitikáját a döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, 
hogy az elfogadott Támogatáspolitikát vezérigazgatói utasításként haladéktalanul léptesse 
hatályba. 
 
a döntés melléklete: 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatáspolitikája 
 
3. MTVA-279/2016. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának és a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak a 2017. évi támogatási 
terve 
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Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács felkérte az előterjesztőt az 
írásban előzetesen benyújtott előterjesztés FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárásra 
vonatkozó részének módosítására az alábbiak szerint: 
 
„A FEHÉRGYÖRGY pályázati eljárás 2017-ben átalakul – az előbbiekben részletezett filmes 
eljárások mintájára – 3 szakaszos eljárássá. Így az első szakaszban a film történetének 
részletes – cselekményt és szereplőket bemutató – összefoglalóját tartalmazó treatment 
kerül beadásra, majd a második konzultációs szakasz után következik a pályázati szakasz, 
melyben a forgatókönyv csatolása kötelező.” 
 
Ezt követően a Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett, a fenti 
módosítással elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1391/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap 2017. évi támogatási tervéről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a döntés melléklete szerint elfogadja 
az NMHH Médiatanácsa és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évre 
vonatkozó támogatási tervét és a támogatási terv ütemezését. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé az 
elfogadott támogatási terv ütemezését. 
 
4. MTVA-280/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárás második fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Argo Audiovizuális 
Egyesület pénzügyi lebonyolítója, az M&M Kft. kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1392/2016. (XII. 13.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Argo 

Audiovizuális Egyesület és az M&M Film Kft. méltányossági kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(EMBERJUDIT2016) kedvezményezetté nyilvánított Argo Audiovizuális Egyesület „Az 
újságíró” című, MA-EMBERJUDIT2016-35/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében 

— a benyújtott méltányossági kérelmet elfogadja, és hozzájárul, hogy a támogatási 
összeg (7.000.000 Ft) folyósítása 75%-os arányban előfinanszírozásként (5.250.000 
Ft) és 25%-os arányban utófinanszírozásként (1.750.000 Ft) kerüljön folyósításra; 
valamint 

— a szerződéskötési határidőt 2016. december 23. napjáig meghosszabbítja. 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntéséről haladéktalanul értesítse a kedvezményezettet és a pénzügyi 
lebonyolítót. 
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5. MTVA-281/2016. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt A) pont szerinti javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1393/2016. (XII. 13.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1201/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2015) kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. „Mi ez a 
cirkusz?” című, MA-EMBERJUDIT2015-3/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul, hogy a 
kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (85 perc) készítse el, 
továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a 
kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba, azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét beszámolási kötelezettségének teljesítésére, valamint 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. 
 
6. MTVA-282/2016. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

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

A Médiatanács 1394/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Picture Start Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 185/2015. (III. 3.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai, illetve önálló, egyedi animációs filmalkotások gyártásának 
támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (DARGAYATTILA2015) kedvezményezetté 
nyilvánított Picture Start Kft. „Istók” című, MA-DARGAYATTILA2015-2/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési határidő 2017. május 31-ére, a beszámolási határidő 2017. július 15-
ére, valamint a bemutatási határidő 2018. április 30-ára történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
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7. MTVA-283/2016. A támogatási szerződések megkötéséhez szükséges 
kötelespéldány szolgáltatási kötelezettség igazolásának átmeneti 
felfüggesztéséről 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1395/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a támogatási szerződések megkötéséhez szükséges kötelespéldány szolgáltatási 

kötelezettség igazolásának átmeneti felfüggesztéséről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az alábbi, a filmalkotások 
gyártásának, valamint az ad hoc események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak 
támogatására vonatkozó pályázati eljárások esetében a támogatási szerződés 
megkötésekor eltekint a 60/1998. (III. 27.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján a 
pályázó korábbi alkotásaira vonatkozóan fennálló kötelespéldány szolgáltatási kötelezettség 
teljesítéséről szóló MaNDA igazolás becsatolásának kötelezettségétől a 2016. december 5-
étől 2017. január 31-éig tartó időszakban: 

 HUSZÁRIKZOLTÁN2016 II. forduló 

 DARGAYATTILA2016 

 EMBERJUDIT2016 III. forduló 

 KOLLÁNYIÁGOSTON2016 III. forduló 

 MACSKÁSSYGYULA2016 III. forduló 

 ESCHERKÁROLY2016. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződések megkötésekor döntésének megfelelően járjon 
el. 
 
8. MTVA-284/2016. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 

támogatás ellenőrzési eljárásokról (2016. november 1. – november 30.) 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett.  
 
9. 597/2016. A Media Solutions Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2. a.) 

médiaszolgáltató kérelme kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása 2017. 
január 1. napjával történő közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi 
elismerésére 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1396/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Media Solutions Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2. a.) médiaszolgáltató kérelme 
kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása 2017. január 1. napjával történő közösségi 

médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban 
 
A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § 
l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – 2017. január 1. napjával közösségi 
médiaszolgáltatásként ismeri el a Media Solutions Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 
2. a.) médiaszolgáltató Somogy TV állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris 
médiaszolgáltatását, egyúttal 2017. január 1. napjával mentesíti a Médiaszolgáltatót az  Mttv. 
44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 
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10. 583/2016. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 

2016. április 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 
Karcag tekintetében nyertessé nyilvánított KUN-MÉDIA Kft. pályázóval szemben 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása, valamint a kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv 
elfogadása 

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

A Médiatanács 1397/2016. (XII. 13.) számú döntése 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016. április 14-én 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban Karcag tekintetében nyertessé 
nyilvánított KUN-MÉDIA Kft. pályázóval szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása, valamint a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
kidolgozott frekvenciaterv elfogadása 

 
A Médiatanács elfogadja a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 
hasznosítására 2016. április 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban Karcag vételkörzet tekintetében nyertessé nyilvánított KUN-MÉDIA Kft. részére a 
Hivatal által a Karcag 88,0 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre 
kidolgozott frekvenciatervet az alábbiak szerint. 
 

Adóállomás  
telephelye 

Fv.  
(MHz) 

ERP  
max  
(W) 

Heff  
max  
(m) 

Antenna  
magas- 

ság 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság -  

sztereó 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság -  

sztereó -  
(km) 

P. A. 
Pályázat  
nyertese: 

Megjegyzés 

Karcag 
5300  

Karcag,  
Kálmán u.  

1. 

88,0 0,3 46 45 10.700 0,6 - 1 V ND 
KUN-MÉDIA  

Kft. 

A becsült számított  
ellátottság a pályázat  

nyertese által megadott  
alapadatok és adótelephely  

(20°55’21.9”; 47°18’58”)  
alapján került  

meghatározásra. 

 
Jelölések: 
ERPmax: Az effektív kisugározható teljesítmény maximális értéke (Wattban) 
Heffmax: Az effektív antennamagasság maximális értéke (méterben) 
P: polarizáció, H: - horizontális, V: - vertikális 
A: antenna karakterisztika, ND: körsugárzó, D: irányított antennarendszer 

 
A Médiatanács 1398/2016. (XII. 13.) számú döntése 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016. április 14-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban Karcag tekintetében 
nyertessé nyilvánított KUN-MÉDIA Kft. pályázóval szemben megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása, valamint a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv elfogadása 

 
A Médiatanács, tekintettel arra, hogy a 2016. április 14-én közzétett pályázati felhívással a 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására megindított pályázati 
eljárásban megállapította, hogy Karcag tekintetében a pályázati eljárás nyertese a KUN-
MÉDIA Kft., és PJ/18686-9/2016. iktatószámú végzésével megindította a hatósági 
szerződéskötési eljárást, az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.3. pontja 
alapján az előterjesztés melléklete szerinti közösségi jellegű hatósági szerződés megkötését 
kezdeményezi a Karcag 88,0 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a 
KUN-MÉDIA Kft-vel. 
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11. 584/2016. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 
2016. április 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 
Kiskunfélegyháza tekintetében nyertessé nyilvánított Mosoly Média Kft. pályázóval 
szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása, valamint a 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására kidolgozott 
frekvenciaterv elfogadása 

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

A Médiatanács 1399/2016. (XII. 13.) számú döntése 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016. április 14-én 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban Kiskunfélegyháza tekintetében 
nyertessé nyilvánított Mosoly Média Kft. pályázóval szemben megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása, valamint a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv elfogadása 

 
A Médiatanács elfogadja a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi 
hasznosítására 2016. április 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban Kiskunfélegyháza vételkörzet tekintetében nyertessé nyilvánított Mosoly Média 
Kft. részére a Hivatal által a Kiskunfélegyháza 89,9 MHz kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőségre kidolgozott frekvenciatervet az alábbiak szerint.  
 

Adóállomás  
telephelye 

Fv. 
(MHz) 

ERP  
max  
(W) 

Heff  
max  
(m) 

Antenna  
magas- 

ság 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság - 

sztereó  
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság -  

sztereó -  
(km) 

P. A. 
Pályázat  
nyertese: 

Megjegyzés 

Kiskunfél- 
egyháza 

6100  
Kiskunfél- 
egyháza,  

Attila u. 5-7. 

89,9 0,7 45 33 18.400 0,8 - 1 V D 
Mosoly  

Média Kft. 

A becsült számított  
ellátottság a pályázat  

nyertese által megadott  
alapadatok és adótelephely  

(19°50’38”, 46°42’36”)  
alapján került  

meghatározásra. 

 
Jelölések: 
ERPmax: Az effektív kisugározható teljesítmény maximális értéke (Wattban) 
Heffmax: Az effektív antennamagasság maximális értéke (méterben) 
P: polarizáció, H: - horizontális, V: - vertikális 
A: antenna karakterisztika, ND: körsugárzó, D: irányított antennarendszer 

 
A Médiatanács 1400/2016. (XII. 13.) számú döntése 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016. április 14-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban Kiskunfélegyháza 

tekintetében nyertessé nyilvánított Mosoly Média Kft. pályázóval szemben megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása, valamint a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására kidolgozott frekvenciaterv elfogadása 
 
A Médiatanács, tekintettel arra, hogy a 2016. április 14-én közzétett pályázati felhívással a 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására megindított pályázati 
eljárásban megállapította, hogy Kiskunfélegyháza tekintetében a pályázati eljárás nyertese a 
Mosoly Média Kft., és PJ/18687-9/2016. iktatószámú végzésével megindította a hatósági 
szerződéskötési eljárást, az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.3. pontja 
alapján az előterjesztés melléklete szerinti közösségi jellegű hatósági szerződés megkötését 
kezdeményezi a Kiskunfélegyháza 89,9 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség 
tekintetében a Mosoly Média Kft-vel. 
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12. 585/2016. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. március 25-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 1401/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. március 25-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás az Mttv. 62. § (2) bekezdése alapján, az Mttv. 
62. § (1) bekezdésének a) pontja szerint eredménytelen, tekintettel arra, hogy 
valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki szempontból érvénytelen. 
 

2. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 

A Médiatanács 1402/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. március 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Hajdúszoboszló 
100,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 

 a frekvenciahasználat célja: rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
13. 593/2016. A Médiatanács által a Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. július 21-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Baja Hangja Kft-vel szemben 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 1403/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Médiatanács által a Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. július 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes Baja Hangja Kft-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására a 2016. július 21-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban az 1339/2016. (XI. 22.) határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Baja Hangja Kft., és PJ/26866-11/2016. 
iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) 
bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján a Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi 
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rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében nyertessé nyilvánított Baja Hangja Kft-vel a 
pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően az előterjesztés mellékletében foglalt 
hatósági szerződés megkötését kezdeményezi.  
 
14. 586/2016. 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, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1404/2016. (XII. 13.) 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. december 31. napja helyett 
legkésőbb 2017. február 28. napján kezdhesse meg. 
 
15. 592/2016. A Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató 

(Kontakt Rádió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a 
Budapest-Terézváros 87,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 
65. § (11) bekezdése alapján 

 
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 1405/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi médiaszolgáltató (Kontakt Rádió) kérelme 

ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapest-Terézváros 87,6 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján 

 
A Médiatanács a Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 
65. § (11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a 
Budapest-Terézváros 87,6 MHz kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség 2016. december 
22. és 2017. február 19. közötti időszakban történő használatára, az előterjesztés mellékletét 
képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 
16. 594/2016. A Keszthely 99,4 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 javaslatokat, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 1406/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
Helikon Rádió Kft.-t a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevételeivel 
kapcsolatban. 
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A Médiatanács 1407/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
Helyi Rádiók Országos Egyesületét a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevételeivel 
kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1408/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Keszthely 99,4 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
17. 595/2016. A Nagykanizsa 95,6 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 javaslatokat, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 1409/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
Helikon Rádió Kft.-t a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevételeivel 
kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1410/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja álláspontjáról a 
Helyi Rádiók Országos Egyesületét a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevételeivel 
kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 1411/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Nagykanizsa 95,6 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
18. 575/2016. A Klubrádió Zrt. által üzemeltetett Klubrádió (Budapest 92,9 MHz) 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 1-7. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 465/2016. számú előterjesztés 
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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 1412/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Klubrádió Zrt. által üzemeltetett Klubrádió (Budapest 92,9 MHz) állandó megnevezésű 

közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 1-7. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés 

h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Klubrádió Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az 
általa üzemeltetett Klubrádió (Budapest 92,9 MHz) állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. augusztus 1 - 7. közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezéseket, 
ezért a Médiatanács az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy 
haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a 
jövőbeni jogsértésektől.  
 
19. 580/2016. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió 

(vételkörzet: Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2016. szeptember 13-19. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § 
(4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] – 
előzmény: 503/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez 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 1413/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió (vételkörzet: 

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

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Mustár Rádió állandó megnevezésű közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. szeptember 13-19. közötti működése során megsértette az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket, 
ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000 Ft 
bírsággal sújtja.  
 
20. 588/2016. Az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett Tatabányai Közösségi Televízió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Tatabánya, Szárliget, Vértesszőlős, Oroszlány) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. augusztus 19-25. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az 1174/2015. (IX. 1.) számú médiatanácsi 
határozat u) pontjában foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) bekezdésének f) 
pontjában és a 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése] – 
előzmény: 504/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
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A Médiatanács 1414/2016. (XII. 13.) számú döntése 

az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Tatabányai 
Közösségi Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tatabánya, Szárliget, 

Vértesszőlős, Oroszlány) közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 19-25. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1174/2015. (IX. 1.) 

számú médiatanácsi határozat u) pontjában foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) 
bekezdésének f) pontjában és a 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 

megsértése] 
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy az AGORA Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: Médiaszolgáltató) Tatabányai Közösségi Televízió állandó megnevezésű 
adóján a 2016. augusztus 19-25. között sugárzott műsorában megsértette az 1174/2015. 
(IX. 1.) számú, BJ/18821-6/2015. ügyiratszámú médiatanácsi határozat u) pontjában 
foglaltakat, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 66. § (4) bekezdésének f) pontjában foglalt 
rendelkezéseket, amely jogsértések miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a 
Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a 
jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 
 

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Tatabányai Közösségi Televízió 
állandó megnevezésű adóján a 2016. augusztus 19-25. között sugárzott műsorában 
megsértette az Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amely 
jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
50.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. A Médiatanács az Mttv. 186. § (3) bekezdése 
alapján megtiltja egyúttal a jogsértő magatartás tanúsítását. 

 
A Médiatanács 1415/2016. (XII. 13.) számú döntése 

az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Tatabányai 
Közösségi Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tatabánya, Szárliget, 

Vértesszőlős, Oroszlány) közösségi médiaszolgáltatás 2016. augusztus 19-25. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 1174/2015. (IX. 1.) 

számú médiatanácsi határozat u) pontjában foglaltak, valamint az Mttv. 66. § (4) 
bekezdésének f) pontjában és a 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 

megsértése] 
 
A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdésének j) pontja alapján megszünteti a Turul Média 
Kft.-vel szemben 2016. augusztus 19-25. közötti napokon a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában hivatalból indított hatósági eljárást. 
 
21. 576/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági 

vizsgálatának eredménye [2016. július – augusztus – szeptember) [Magyar RTL 
Televízió Zrt. – RTL Klub] – előzmény: 507/2016. 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 1416/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2016. 

július – augusztus – szeptember [Magyar RTL Televízió Zrt. – RTL Klub] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, 
hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató az RTL Klub elnevezésű 
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médiaszolgáltatásán 2016. augusztus 1-jén a 14:44:51-14:48:31 közötti, valamint 2016. 
szeptember 15-én a 00:08:10-00:12:34, továbbá a 01:18:03-01:22:55 közötti időszakokban 
sugárzott műsorrészek vonatkozásában összesen három alkalommal megsértette az Mttv. 
33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) alpontja 
alapján 240.000,- Ft, azaz kétszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi 
a Médiaszolgáltatót. 
 
22. 579/2016. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági 

vizsgálatának eredménye (2016. július – augusztus – szeptember) [DIGITAL MEDIA 
AND COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 TV és Galaxy TV] – előzmény: 509/2016. 
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 1417/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2016. 
július – augusztus – szeptember [DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 

TV és Galaxy TV] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, 
hogy a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. médiaszolgáltató  

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

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

összesen negyvenöt alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt 
rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 225.000,- Ft, azaz 
kétszázhuszonötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 
 
23. 582/2016. Az Mttv. 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés („reklám-

hangerősség”) megsértése tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (2016. 
április – szeptember) [AMC Networks Central Europe Kft. – Sport 1, Sport 2] – 
előzmény: 506/2016. 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: 
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A Médiatanács 1418/2016. (XII. 13.) számú döntése 
az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés („reklámhangerősség”) megsértése 

tárgyában indult hatósági eljárások lezárása (2016. április - szeptember) [AMC Networks 
Central Europe Kft. – Sport 1, Sport 2] 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, 
hogy az AMC Networks Central Europe Kft. médiaszolgáltató Sport 1 elnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2016. szeptember 12-én a 13:00:18-13:11:42, továbbá Sport 2 
elnevezésű médiaszolgáltatásán 2016. április 6-án a  22:25:48–22:46:42, a 22:48:33–
23:11:00,  május 16-án a 13:39:53–14:17:37, július 20-án a 00:20:37–00:30:29 és 
szeptember 17-én a 23:45:41–23:58:09 közötti időszakban sugárzott műsorrészek 
vonatkozásában hat alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt 
rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 300.000,- Ft, azaz 
háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 
 
24. 577/2016. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő 

országos médiaszolgáltatók 2016. októberi adásainak hatósági ellenőrzése [az 
Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Magyar 
Sláger TV Kft. által üzemeltetett Magyar Sláger TV csatorna 2016. október 14-én 
sugárzott műsoraiban] 

 
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 1419/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 

médiaszolgáltatók 2016. októberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Magyar Sláger TV Kft. által 

üzemeltetett Magyar Sláger TV csatorna 2016. október 14-én sugárzott műsoraiban] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 
hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésének a 
Magyar Sláger TV csatornán 2016. október 14-én sugárzott műsorszámaiban, összesen 
négy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
25. 578/2016. Szél Bernadett, Ikotity István, F. G. és Barabás Richárd bejelentése a 

TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornáján 2016. november 10-én sugárzott „mvm 
atomerőmű” reklámokkal kapcsolatban 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika és Mádl András 
hozzászóltak. Az előterjesztő előterjesztését kiegészítve, tájékoztatta a Médiatanácsot az 
írásban kiküldött előterjesztés elkészítését követően érkezett, azonos tárgyú újabb 
bejelentésről (Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő). 
 
A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazat mellett, a fenti kiegészítéssel elfogadta 
az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1420/2016. (XII. 13.) számú döntése 
Szél Bernadett, Ikotity István, F. G. és Barabás Richárd bejelentése a TV2 Média Csoport 

Kft. TV2 csatornáján 2016. november 10-én sugárzott „mvm atomerőmű” reklámokkal 
kapcsolatban 

 
A Médiatanács nem indít eljárást, és e döntéséről tájékoztatja a bejelentőket. 
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26. 581/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. 
november 14-én 7 órai kezdettel sugárzott „Krónika” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

 
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 1421/2016. (XII. 13.) számú döntése 

Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. november 14-én 7 órai kezdettel 

sugárzott „Krónika” 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. november 14-én 7 órai kezdettel sugárzott „Krónika” című 
műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét. 
 
27. 590/2016. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. 
november 14-én 06:00:03 órai kezdettel sugárzott 180 perc című műsorszámmal 
kapcsolatban 

 
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 1422/2016. (XII. 13.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. november 14-én 06:00:03 órai 
kezdettel sugárzott 180 perc 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. november 14-én 06:00:03 órai kezdettel sugárzott 180 perc 
című műsorszámon belül 06:38:19 órától közzétett összeállítással nem sértette meg a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
(Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
28. 587/2016. Az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a Central Médiacsoport Zrt. 

(Heti TV újság) és a Magyar RTL Televízió Zrt. (rtlklub.hu), valamint az Mttv. 10. § 
(2) bekezdés b) pontjának megsértése a TISZApART MÉDIA Kft. (TiszapART TV) 
vonatkozásában [Előzmény: 499/2016. számú előterjesztés – a klasszifikációs 
ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 2016. 
II. negyedév] 

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

A Médiatanács 1423/2016. (XII. 13.) számú döntése 
az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a Central Médiacsoport Zrt. (Heti TV újság) és 
a Magyar RTL Televízió Zrt. (rtlklub.hu), valamint az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjának 

megsértése a TISZApART MÉDIA Kft. (TiszapART TV) vonatkozásában 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Central Médiacsoport Zrt. a „Heti TV újság” elnevezésű 
sajtótermékének 2016. június 29-i kiadványával megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében 
foglaltakat, ezért 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a 
médiatartalom szolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1424/2016. (XII. 13.) számú döntése 
az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a Central Médiacsoport Zrt.  (Heti TV újság) és 
a Magyar RTL Televízió Zrt. (rtlklub.hu), valamint az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjának 

megsértése a TISZApART MÉDIA Kft. (TiszapART TV) vonatkozásában 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az rtlklub.hu internetes 
oldalon 2016. június 29-én közzétett saját műsorát közlő tartalommal megsértette az Mttv. 
10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezményt alkalmazza. 

 
A Médiatanács 1425/2016. (XII. 13.) számú döntése 

az Mttv. 10. § (7) bekezdésének megsértése a Central Médiacsoport Zrt.  (Heti TV újság) és 
a Magyar RTL Televízió Zrt. (rtlklub.hu), valamint az Mttv. 10. § (2) bekezdés b) pontjának 

megsértése a TISZApART MÉDIA Kft. (TiszapART TV) vonatkozásában 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a TISZApART MÉDIA Kft. TiszapART TV 
médiaszolgáltatása 2016. június 29-én közzétett műsorszámaival megsértette az Mttv. 10. § 
(2) bekezdés b) pontjában foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezményt alkalmazza. 
 
29. 591/2016. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. 

július 24-én 13 óra 55 perctől sugárzott Maigret csapdát állít című műsorszám 
korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) 
pontjának megsértése] – előzmény: 498/2016. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika,dr. Vass Ágnes, illetve 
dr. Karácsony Kamilla hozzászóltak. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1426/2016. (XII. 13.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. július 24-én 13 óra 
55 perctől sugárzott Maigret csapdát állít című műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § 

(5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjának megsértése] 
 
A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) és f) pontjainak megsértése tárgyában 2016. október 25-én indított hatósági 
eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti. 
 
30. 589/2016. B. A. beadványa a TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornáján 2016. 

november 14-én sugárzott Tények című műsorszámban „Furcsa fotó Vona 
Gáborról” címmel sugárzott összeállítás miatt 

 
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 1427/2016. (XII. 13.) számú döntése 
B. A. beadványa a TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornáján 2016. november 14-én sugárzott 

Tények című műsorszámban „Furcsa fotó Vona Gáborról” címmel sugárzott összeállítás 
miatt 
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A Médiatanács B. A. bejelentése alapján nem indít eljárást, és e döntéséről tájékoztatja a 
Bejelentőt. 
 
31. 596/2016. B. T. kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornáján 2016. október 4-

én sugárzott Tények című műsorszámban 18:03:11-től adásba került „Saját fiát 
molesztálhatta az apa” című összeállítás miatt 

 
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 1428/2016. (XII. 13.) számú döntése 
B. T. beadványa a TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornáján 2016. október 4-én és 5-én 

sugárzott Tények című műsorszámban „Saját fiát molesztálhatta az apa” címmel sugárzott 
összeállítás miatt 

 
A Médiatanács B. T. által a TV2 Média Csoport Kft.-vel szemben benyújtott, a TV2 csatorna 
Tények című hírműsorában 2016. október 4-én 18:03:11-től sugárzott „Saját fiát 
molesztálhatta az apa” című összeállítást kifogásoló kérelem alapján 2016. október 25-én 
indult hatósági eljárásban a Kérelmező kérelmét elutasítja.  
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 15 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2016. december 16. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Veres Viktória s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 Dr. Vass Ágnes s. k. Dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


