
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2017. január 10-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-33. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-33. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-33. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-33. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-33. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-33. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-33. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-33. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /15-33. pontoknál/ 

dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-33. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-33. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-33. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-33. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Orosz Dénes bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-7. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 11:05 órakor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett az 1/2017. (I. 10.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat 
vette napirendre: 
 
MTVA-1/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárás 
harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-2/2017. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárásban 
megválasztott bírálóbizottság megbízási idejének meghosszabbítása 
MTVA-3/2017. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás lezárása 
MTVA-4/2017. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Andromeda Films Kft. (jogelőd: Mirage Film Studio 
Kft.) kérelme 
MTVA-5/2017. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Halluci-Nation Kft. kérelme 
MTVA-6/2017. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelme 
MTVA-7/2017. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2014 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított The Hoppies Kft. tájékoztatója 
1/2017. A Favorit Masters Kft. bejelentése a Budapest 95,8 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultság tekintetében 
2/2017. A Radio Plus Kft. (Rádió 1 – Budapest 96,4 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató 
hatósági szerződésének módosítására irányuló eljárás 
3/2017. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. április 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 
4/2017. Az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 14-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 
5/2017. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
6/2017. A Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
16/2017. A Rádió 8 Körmend Kft. (ISIS Rádió Körmend – Körmend 99,8 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató bejelentése és a hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
22/2017. Szakhatósági állásfoglalás a Magyar RTL Televízió Zrt. és a Central Digitális Média 
Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában 
7/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel – Nappal Budapest” című filmalkotás 
962. és 963. epizódjának előzetes klasszifikációja 
8/2017. E. I.-né R. K. bejelentése a www.egerhirek.hu weboldalon 2016. november 29-én 
megjelent, egy kiskorú fiú szexuális bántalmazásáról szóló cikk miatt 
9/2017. 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] – 
előzmény: 529/2016. számú előterjesztés 
10/2017. 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] – előzmény: 530/2016. számú 
előterjesztés 
11/2017. Az M-Lite Kft. által üzemeltetett Ozone FM állandó megnevezésű körzeti 
médiaszolgáltatás 2016. november 5-i műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 
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12/2017. A Favorit Masters Kft. által üzemeltetett Rádió Rock állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Budapest 95,8 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. november 1-7. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] 
13/2017. A Fanny-Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre állandó megnevezésű 
(Szentendre 91,6 MHz) kisközösségi médiaszolgáltatás 2016. november 7-13. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] 
14/2017. A Friss Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió (Debrecen 90,0 
MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. november 14-20. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] 
15/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. november 22-én 6 órai 
kezdettel sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 
17/2017. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 
kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2016. november 14-én 18 órától sugárzott „Tények” című 
műsorszámával kapcsolatban 
18/2017. Kónya Péter független országgyűlési képviselő kérelme a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű adóján 2016. október 17-én 18.00, 19.30 és 21.00 órai 
kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszámokkal kapcsolatban 
19/2017. A Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által üzemeltetett Rádió Szarvas 
állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Szarvas 105,4 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2016. szeptember 11-17. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában, illetve a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
rendelkezések megsértése] – előzmény: 520/2016. számú előterjesztés 
20/2017. A „Kurca-Völgye” Egyesület által üzemeltetett Kurca TV állandó megnevezésű 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. december 1. és december 7. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 
vélelmezett megsértése] 
21/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. május 5-
én, 6-án, 12-én és 13-án sugárzott Story Extra című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 
Mttv. 31. § (1) bekezdés a) pontjának és 31. § (2) bekezdésének, valamint az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének megsértése] – előzmény: 477/2016. számú előterjesztés 
E-1/2017. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 
bekövetkezett változásokról (2016. június – 2016. december) 
E-2/2017. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. december hónapban 
E-3/2017. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2016. december hónapban 
E-4/2017. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Kúria által, a Médiatanács 
határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-1/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárás 

harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Orosz Dénes bírálóbizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 2/2017. (I. 10.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

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

iktatószám: MA- 
EMBERJUDIT 
2016-…/2016. 

a pályázó neve a filmalkotás tervezett címe 

84 Zengo Kft. Csúcskonyhák nyomában 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(EMBERJUDIT2016) harmadik fordulójában a keretösszeget 98.500 Ft-tal az Alap 2016. 
évi kötelezettségvállalással még nem terhelt forrása terhére megemelve – a jelen döntés 
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, 
összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám:  
MA-EMBER  
JUDIT2016- 

…/2016. 

a kedvezményezett  
neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

önálló/ 
sorozat  
(epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

56 
Debreceni  

Mozgóképkultúra  
Alapítvány 

Csodálattal és hálával 
önálló  
alkotás 

Széles Tamás 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
5 000 000 

59 Blue Duck Arts Bt. Közös sorsviselők 
önálló  
alkotás 

Vékes Csaba 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
6 000 000 

62 M&M Film Kft. 
A szabadság bolond  

körei 
önálló  
alkotás 

Muhi Klára,  
Dér András 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

8 500 000 

64 
Aladdin Camera  

Rental Kft. 
Lili 

önálló  
alkotás 

Hegedűs Péter 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
10 000 000 

67 Omega-Kreatív Bt. Az elveszett nagypapa 
önálló  
alkotás 

Kurutz Márton 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
7 950 000 

69 Official Films Kft. Ütésváltás 
önálló  
alkotás 

Dallos Csaba 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
6 500 000 

71 
Szent Maximilian  

Kft. 
Isten a rácsok mögött 

önálló  
alkotás 

Veres Ádám 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

6 000 000 

73 Dokument-Art Kft. Szívügy 
önálló  
alkotás 

Tóth Péter Pál 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
4 875 000 

75 
Filmfabriq  

Produkciós Kft. 
Családra várva 

önálló  
alkotás 

Ócsai Dorottya 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
5 200 000 

78 
MAKABOR  

Szolgáltató Kft. 
70 évvel elhalasztva 

önálló  
alkotás 

Oláh Kata,  
Csukás Sándor 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

5 820 000 

79 Campfilm Kft. 
Sírással nem  

megyünk semmire 
önálló  
alkotás 

Szabó Réka HÍR Televízió Zrt.  6 500 000 

81 ELF Pictures Kft. Piros rózsa 
önálló  
alkotás 

Dombrovszky  
Linda 

HÍR Televízió Zrt.  8 000 000 

82 
Riotfilm Produkciós  

Kft. 
Népek dalai 

önálló  
alkotás 

Akar Péter,  
Szimler Bálint 

Echo Hungária TV  
Zrt. 

4 000 000 
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83 
Asociatia Olimpia  

Studio  
Filmegyesület 

Székely apokalipszis 
önálló  
alkotás 

Abos Enikő 
Echo Hungária TV  

Zrt. 
3 000 000 

86 Visuall Kft. DAESH 
önálló  
alkotás 

Banai Tibor  
Péter 

AMC Networks  
Central Europe Kft. 

10 000 000 

87 Studio Nova Srl. Erdélyi foci 
önálló  
alkotás 

Kulcsár Árpád 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

3 000 000 

88 
Pannon Broadcast  

TV Kft. 
Fény és árnyék -  

Burger Barna portréja 
önálló  
alkotás 

Sebeő Ágnes 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

6 390 000 

17 db a megítélt támogatás összesen: 106.735.000 Ft 

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

EMBERJUDIT 
2016-…/2016. 

a pályázó neve 
a filmalkotás tervezett  

címe 

önálló/ 
sorozat  
epizód) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló médiaszolgáltató 

55 Cuttingroom Bt. Kabaré a Barakkban 
önálló  
alkotás 

Buda János 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

57 Arc Produkció Kft. Pókerarcok 
önálló  
alkotás 

Gerő Péter HÍR Televízió Zrt.  

58 
KRÓNIKA  

Filmalapítvány 
Ormánsági képek 

önálló  
alkotás 

Lakatos Iván 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

60 Fundatia Rex Video Lekvár 
önálló  
alkotás 

Zsigmond Attila 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

61 Filmszem Stúdió 
Magyar jazztörténet a  
politika nyomása alatt 

önálló  
alkotás 

Rozgonyi Ádám 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

63 
FOCUS MEDIA  
CENTER Kft. 

Ne félj, olasz leszel! 
önálló  
alkotás 

Csóka Csaba HÍR Televízió Zrt.  

65 Focusfox Kft. Tcha élete 
önálló  
alkotás 

Miklós Ádám Echo Hungária TV Zrt. 

66 Dunatáj Alapítvány A kőműves 
önálló  
alkotás 

Surányi z. András Echo Hungária TV Zrt. 

68 Speak Easy Project Bt. Az internet generáció 
önálló  
alkotás 

Nagy Ádám Echo Hungária TV Zrt. 

70 CinemaStar Kft. Café Budapest 
önálló  
alkotás 

Gyöngyössy  
Bence 

Echo Hungária TV Zrt. 

72 AZT-Media Kft. Bezárt hangok 
önálló  
alkotás 

Boros Panna Echo Hungária TV Zrt. 

74 
MONTAGE-VIDEO  

Kkt. 

"Vagy tanulj meg  
repülni, vagy tanulj  
meg imádkozni..." 

önálló  
alkotás 

Kazi Antal Echo Hungária TV Zrt. 

76 Mindwax Kft.  Scientia Sacra 
önálló  
alkotás 

Blaumann Edit Echo Hungária TV Zrt. 

77 Campfilm Kft. A fény érintése 
önálló  
alkotás 

Nagy Viktor  
Oszkár 

HÍR Televízió Zrt.  

80 SOLVE ART Kft. 

Hazatérőben -  
Második emigrációra  

készülnek a venezuelai  
56-os magyarok 

önálló  
alkotás 

Tóth Gábor HÍR Televízió Zrt.  

85 Speak Easy Project Bt. 
Az utolsó vonat  

Budapestre - The Last  
Train to Budapest 

önálló  
alkotás 

Stephen Saunders Echo Hungária TV Zrt. 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 
eljárás harmadik fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 
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 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás harmadik 
fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

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

 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2016. december 15-én kelt ajánlása 
 
2. MTVA-2/2017. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 

eljárásban megválasztott bírálóbizottság megbízási idejének meghosszabbítása 
 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 3/2017. (I. 10.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárásban megválasztott bírálóbizottsági tagok 

megbízási idejének meghosszabbításáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett 
ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárásban a 664/2016. (VI. 21.) számú döntésével 
megválasztott bírálóbizottsági tagok megbízási idejét a 2017-es évre – 2017. január 1. és 
2017. december 31. közötti időtartamra – meghosszabbítja azzal, hogy a bírálóbizottsági 
elnök megbízási díját feladatvégzés esetén pályázatonként bruttó 25.000 Ft-ban, a tagok 
megbízási díját feladatvégzés esetén pályázatonként bruttó 20.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 
munkanapon belül kerül kifizetésre. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és kösse meg 
a megbízási szerződések módosításait. 
 
3. MTVA-3/2017. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2016 pályázati eljárás 

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

A Médiatanács 4/2017. (I. 10.) számú döntése 
a KMUSZ2016 pályázati eljárás lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 475/2016. (IV. 26.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2016. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2016 
pályázati eljárást lezárja. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 5 napon belül a pályázati eljárás lezárásáról szóló közleményt – a 
megjelentetéssel azonos módon – hozza nyilvánosságra. 
 
4. MTVA-4/2017. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Andromeda Films Kft. (jogelőd: Mirage 
Film Studio Kft.) kérelme 

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

A Médiatanács 5/2017. (I. 10.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Andromeda 

Films Kft. (jogelőd: Mirage Film Studio Kft.) kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1653/2013. (XI. 27.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2014) kedvezményezetté nyilvánított Andromeda Films Kft. (jogelőd: 
Mirage Film Studio Kft.) „És ezt így hogy? - Ásványvíz” című, MA-
MACSKÁSSYGYULA2014-30/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet – elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2017. április 30-ára, a beszámolási határidő 2017. június 15-ére, valamint a bemutatási 
határidő 2017. október 31-ére történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
5. MTVA-5/2017. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Halluci-Nation Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 6/2017. (I. 10.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Halluci-Nation 

Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 305/2016. (III. 22.) számú 
döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett pályázati eljárásban (FEHÉRGYÖRGY2016) kedvezményezetté nyilvánított 
Halluci-Nation Kft. „CURTIZ” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2016-9/2016. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési határidő 2018. május 31-ére, a beszámolási határidő 2018. július 15-
ére, valamint a bemutatási határidő 2018. november 30-ára történő módosításához, azzal, 
hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
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követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
6. MTVA-6/2017. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 7/2017. (I. 10.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-

KREATÍV Bt. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1202/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(MACSKÁSSYGYULA2015) kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. „Bab 
Berci együtt sír Nuuszi Kuuszival” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2015-23/2015. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2017. június 30-ára, a beszámolási határidő 
2017. július 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2017. december 31-ére történő 
módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
7. MTVA-7/2017. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2014 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított The Hoppies Kft. tájékoztatója 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
8. 1/2017. A Favorit Masters Kft. bejelentése a Budapest 95,8 MHz médiaszolgáltatási 

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

A Médiatanács 8/2017. (I. 10.) számú döntése 
a Favorit Masters Kft. bejelentése a Budapest 95,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 

tekintetében 
 
A Médiatanács a Favorit Masters Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat – az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint – átvezeti a Budapest 95,8 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződésben. 
 
9. 2/2017. A Radio Plus Kft. (Rádió 1 – Budapest 96,4 MHz) körzeti rádiós 

médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló eljárás 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 9/2017. (I. 10.) számú döntése 

a Radio Plus Kft. (Rádió 1 – Budapest 96,4 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató hatósági 
szerződésének módosítására irányuló eljárás 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
módosítja a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződését. 
 
10. 3/2017. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. április 8-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 10/2017. (I. 10.) számú döntése 
a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április 

8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. április 8-án 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 11/2017. (I. 10.) számú döntése 
a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. április 

8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 
 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Derecske 94,7 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. 
 
11. 4/2017. Az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 
14-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 12/2017. (I. 10.) számú döntése 
az Eger 101,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. október 
13-án közzétett pályázati felhívásra 2016. november 14-én beérkezett pályázati ajánlatok 

alaki vizsgálata (FW Befektetési Kft. pályázó) 
 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.10.1. és 1.10.10.2. 
pontjai alapján hiánypótlásra hívja fel az FW Befektetési Kft. pályázót az Eger 101,3 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. november 14-én beérkezett 
pályázati ajánlata tekintetében a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontja szerinti banki igazolás 
benyújtása vonatkozásában.  
 
12. 5/2017. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 13/2017. (I. 10.) számú döntése 
a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Hajdúböszörmény 
98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 
 
13. 6/2017. A Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

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

A Médiatanács 14/2017. (I. 10.) számú döntése 
a Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Hajdúnánás 93,3 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
14. 16/2017. A Rádió 8 Körmend Kft. (ISIS Rádió Körmend – Körmend 99,8 MHz) helyi 

rádiós médiaszolgáltató bejelentése és a hatósági szerződésének módosítására 
irányuló kérelme 

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

A Médiatanács 15/2017. (I. 10.) számú döntése 
a Rádió 8 Körmend Kft. (ISIS Rádió Körmend – Körmend 99,8 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltató bejelentése és a hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
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A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával – 
a Rádió 8 Körmend Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti, valamint 
hozzájárul ahhoz, hogy a médiaszolgáltató Körmend 99,8 MHz médiaszolgáltatásának állandó 
megnevezése a médiaszolgáltató kérelmében foglaltak szerint „ISIS Rádió Körmend”-ről 
„Körmend FM” állandó megnevezésre módosuljon. 
 
15. 22/2017. Szakhatósági állásfoglalás a Magyar RTL Televízió Zrt. és a Central 

Digitális Média Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában 
 
Az előterjesztő az előterjesztés napolását kérte, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott. 
 
16. 7/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel – Nappal Budapest” című 

filmalkotás 962. és 963. epizódjának előzetes klasszifikációja 
 
A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 16/2016. (I. 10.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Éjjel – Nappal Budapest” című filmalkotás 962. és 

963. epizódjának előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 
kérelmére megállapítja, hogy az „Éjjel – Nappal Budapest” című filmalkotás 962. és 963. 
epizódja az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven 
aluliaknak nem ajánlott) sorolandóak. 
 
17. 8/2017. E. I.-né R. K. bejelentése a www.egerhirek.hu weboldalon 2016. november 

29-én megjelent, egy kiskorú fiú szexuális bántalmazásáról szóló cikk miatt 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Dr. Kollarik Tamás és Dr. Koltay András 
hozzászólása után dr. Karas Monika az előterjesztés napolását javasolta, melyet a 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott. 
 
18. 9/2017. 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] – előzmény: 529/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 17/2017. (I. 10.) 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 megállapítja, hogy a Rádió 8 Körmend Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) az ISIS Rádió Körmend állandó megnevezésű adóján a 2016. szeptember 
21-27. között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) 
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bekezdésében foglaltakat, amely jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
 
19. 10/2017. 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] – előzmény: 
530/2016. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 18/2017. (I. 10.) 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 megállapítja, hogy az IS Rádió Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az 
ISIS Rádió állandó megnevezésű adóján a 2016. szeptember 21-27. között sugárzott 
műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglaltakat, amely 
jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 30.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
 
20. 11/2017. Az M-Lite Kft. által üzemeltetett Ozone FM állandó megnevezésű körzeti 

médiaszolgáltatás 2016. november 5-i műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés 
vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 19/2017. (I. 10.) számú döntése 
az M-Life Kft. által üzemeltetett Ozone FM állandó megnevezésű körzeti médiaszolgáltatás 

2016. november 5-i műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít az M-Life Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Ozone FM állandó megnevezésű körzeti 
médiaszolgáltatása vonatkozásában a 2016. november 5-én 19:53:45 órától sugárzott 
„Disco’s Hit Rádió Show” című műsorszámával kapcsolatban, az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt rendelkezés egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
Továbbá kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon arról, hogy 2016. november 5-én 
19:53:45 órától sugárzott „Disco’s Hit Rádió Show” című műsorszámban fizetés, vagy 
hasonló ellenszolgáltatás ellenében ismertette-e a Disco’s Hit ajánlatait. Amennyiben igen, 
csatolja az ezt alátámasztó megállapodást.  
 
21. 12/2017. A Favorit Masters Kft. által üzemeltetett Rádió Rock állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű (Budapest 95,8 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. 
november 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 20/2017. (I. 10.) számú döntése 
a Favorit Masters Kft. által üzemeltetett Rádió Rock állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű (Budapest 95,8 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2016. november 1-7. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 

megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Favorit Masters Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió Rock állandó 
megnevezésű adón 2016. november 1-7. között a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint 
a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése 
tárgyában. 
 
22. 13/2017. A Fanny-Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre állandó 

megnevezésű (Szentendre 91,6 MHz) kisközösségi médiaszolgáltatás 2016. 
november 7-13. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

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

A Médiatanács 21/2017. (I. 10.) számú döntése 
a Fanny-Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre állandó megnevezésű (Szentendre 

91,6 MHz) kisközösségi médiaszolgáltatás 2016. november 7-13. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Fanny-Film Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió Szentendre állandó 
megnevezésű adón 2016. november 7-13. között a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint 
a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése 
tárgyában. 
 
23. 14/2017. A Friss Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió 

(Debrecen 90,0 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. 
november 14-20. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 22/2017. (I. 10.) számú döntése 
a Friss Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió (Debrecen 90,0 MHz) 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. november 14-20. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Friss Rádió Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval 
szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában 
foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. november 14-20. közötti adáshéten történt vélelmezett 
megsértése tárgyában.  
 
24. 15/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. 
november 22-én 6 órai kezdettel sugárzott „180 perc” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

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

A Médiatanács 23/2017. (I. 10.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2016. november 22-én 6 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 22-én 6 órai kezdettel sugárzott „180 perc” című 
műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét. 
 
25. 17/2017. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2016. november 14-én 18 órától sugárzott „Tények” című 
műsorszámával kapcsolatban 

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

A Médiatanács 24/2017. (I. 10.) számú döntése 
B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 

kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Kft. TV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2016. november 14-én 18 órától sugárzott „Tények” című 

műsorszámával kapcsolatban 
 
A Médiatanács B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 
kiegyensúlyozottsági kérelmét elutasítja, és megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Kft. a 
TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2016. november 14-én 18 órától 
sugárzott „Tények” című műsorszámában nem sértette meg a sajtószabadságról és a 
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médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában foglalt 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
26. 18/2017. Kónya Péter független országgyűlési képviselő kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű adóján 2016. október 17-én 18.00, 
19.30 és 21.00 órai kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszámokkal 
kapcsolatban 

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

A Médiatanács 25/2017. (I. 10.) számú döntése 
Kónya Péter független országgyűlési képviselő kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 

Zrt. M1 elnevezésű adóján 2016. október 17-én 18.00, 19.30 és 21.00 órai kezdettel 
sugárzott „Híradó” című műsorszámokkal kapcsolatban 

 
A Médiatanács elutasítja Kónya Péter független országgyűlési képviselőnek a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű adóján 2016. október 17-én 18.00, 19.30 és 
21.00 órai kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszámokkal kapcsolatban benyújtott 
kérelmét. 
 
27. 19/2017. A Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által üzemeltetett Rádió 

Szarvas állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Szarvas 105,4 MHz) 
közösségi médiaszolgáltatás 2016. szeptember 11-17. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, illetve a 33. § (1) bekezdésének c) 
pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 520/2016. számú 
előterjesztés 

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

A Médiatanács 26/2017. (I. 10.) számú döntése 
a Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt. által üzemeltetett Rádió Szarvas állandó 

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

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

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Mediorix Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (a 

továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Rádió Szarvas állandó megnevezésű adóján a 2016. 
szeptember 11-17. között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és 
a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § 
(12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglaltakat, amely 
jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 10.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

 
2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Rádió Szarvas állandó 

megnevezésű adóján a 2016. szeptember 11-17. között sugárzott műsorában három 
alkalommal megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 33. § (1) bekezdésének c) pontjában 
foglaltakat, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a 
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Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a 
jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 

 
28. 20/2017. A „Kurca-Völgye” Egyesület által üzemeltetett Kurca TV állandó 

megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. december 1. és december 7. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 27/2017. (I. 10.) számú döntése 
a „Kurca-Völgye” Egyesület által üzemeltetett Kurca TV állandó megnevezésű közösségi 

médiaszolgáltatás 2016. december 1. és december 7. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít a „Kurca-Völgye” Egyesület médiaszolgáltatóval szemben a Kurca TV állandó 
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatása vonatkozásában a 2016. december 7-én 18:00 
órától sugárzott „Kistérségi mozaik” című műsorszámával kapcsolatban, az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés egy alkalommal történt vélelmezett megsértése 
tárgyában.  
 
29. 21/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. 

május 5-én, 6-án, 12-én és 13-án sugárzott Story Extra című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés a) pontjának és 31. § (2) bekezdésének, 
valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése] – előzmény: 477/2016. 
számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 28/2017. (I. 10.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. május 5-én, 6-án, 
12-én és 13-án sugárzott Story Extra című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § 

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

 
I. A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub csatornán 

2016. május 5-én 16 óra 55 perctől sugárzott és május 6-án 12 óra 25 perctől 
megismételt, valamint 2016. május 12-én 16 óra 56 perctől sugárzott és május 13-án 12 
óra 28 perctől megismételt Story Extra című műsorszámok közzétételkor összesen négy 
alkalommal megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, ezért az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja alapján 400 000 Ft bírsággal sújtja. 

 
II. A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub csatornán 

2016. május 5-én 16 óra 55 perctől sugárzott és május 6-án 12 óra 25 perctől 
megismételt Story Extra című műsorszámok közzétételkor összesen két alkalommal 
megsértette az Mttv. 31. § (2) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja 
alapján 50 000 Ft bírsággal sújtja. 
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III. A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub csatornán 
2016. május 5-én 16 óra 55 perctől sugárzott és május 6-án 12 óra 25 perctől 
megismételt Story Extra című műsorszámok közzétételkor összesen két alkalommal 
megsértette az Smtv. 20. § (9) 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. 

 
IV. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub csatornán 

2016. május 12-én 16 óra 56 perctől sugárzott és május 13-án 12 óra 28 perctől 
megismételt Story Extra című műsorszámmal nem sértette meg az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezését 

 
30. E-1/2017. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 

bekövetkezett változásokról (2016. június – 2016. december) 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
31. E-2/2017. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. december hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
32. E-3/2017. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2016. december hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
33. E-4/2017. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Kúria által, a 

Médiatanács határozatai felülvizsgálata tárgyában hozott ítéletek 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 12:11 órakor berekesztette. 
 
Budapest, 2017. január 13. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

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


