
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2017. március 7-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-24 pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-24. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 

dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /13-24. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-24. pontoknál/ 

dr. Veres Viktória, a jegyzőkönyv vezetője /1-24. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató /1-4. pontoknál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-5. pontoknál/ 

Koltay Gábor bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 
Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 

 
  



2 

Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 30 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Az ülés megnyitását követően dr. Karas Monika a napirendi javaslaton 
szereplő előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét tette fel szavazásra. A 
Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett a 188/2017. (III. 7.) számon az alábbi 
előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-38/2017. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 
2017/9. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-39/2017. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2016 pályázati eljárás 
második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-30/2017. Az MTVA vagyongazdálkodási koncepciója 
MTVA-31/2017. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közötti pénzügyi elszámolások rendezéséről, valamint a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a közszolgálati médiaszolgáltatónak 
nyújtandó céltámogatásról 
MTVA-40/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Rófuszfilm Kft. kérelme 
95/2017. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 
96/2017. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
84/2017. Felkérés a Dunaújváros 93,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
85/2017. Felkérés a Szolnok 90,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
86/2017. A Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. december 15-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 26-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 
87/2017. A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. december 16-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 30-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 
88/2017. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 12-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
88/2/2017. Kiegészítés a 88/2017. számú előterjesztéshez: A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. november 18-án közzétett 
pályázati felhívásra 2017. január 12-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
89/2017. A Grobol Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 31. 3/1.) médiaszolgáltató kérelme D+ 
Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való 
Médiatanács általi elismerésére 
90/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. január 31-én 7 órai 
kezdettel sugárzott Krónika című műsorszámmal kapcsolatban 
91/2017. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye (2016. október–november–december) [DIGITAL MEDIA AND 
COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 TV, 4-es csatorna és Galaxy TV] – előzmény: 35/2017. 
számú előterjesztés 
92/2017. A TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. december 10-én 
sugárzott Szépítők című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) 
pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése] 
93/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. december 
4-én és 7-én sugárzott StílusKalauz című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § 
(1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 
94/2017. Az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Európa Rádió 
Kisújszállás 103,2 MHz állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. január 9-
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15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
T-11/2017. A Tisza Mozi Kft. kérelme a Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál (Szolnok, 
2017. október 12-15.), a Tudományos Filmfesztivált népszerűsítő Logófilm-pályázat, valamint 
a Fiatal filmesek számára tervezett pályázat (Szolnok, 2017. november) támogatása 
tárgyában 
T-12/2017. A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2016. II. félévi 
társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási 
szerződésének módosítása 
T-13/2017. A Magyar Lapkiadók Egyesülete 2016. II. félévi társszabályozási tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási szerződésének módosítása 
T-14/2017. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2016. II. félévi 
társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási 
szerződésének módosítása 
T-15/2017. Az Önszabályozó Reklám Testület 2016. II. félévi társszabályozási 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási szerződésének 
módosítása 
E-10/2017. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2017. február hónapban 
E-11/2017. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2017. február hónapban 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-38/2017. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati 

eljárás 2017/9. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 
Varsányi Ferenc ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika és dr. Kollarik 
Tamás hozzászólt. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta 
az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 189/2017. (III. 7.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 2017/9. hetében beérkezett pályázat 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2017/9. hetében – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot 
támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2016-…/2017. 

a kedvezményezett  
neve 

a megörökítendő  
esemény megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

16 ELF Pictures Kft. 
Majd egyszer  
elmondom... 

1.640.000 

a megítélt támogatás összesen: 1.640.000 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események 
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azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(ESCHERKÁROLY2016) 2017/9. heti fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázót, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2017/9. heti 
eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. március 2-ai ajánlása 
 
 
2. MTVA-39/2017. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2016 pályázati 

eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Koltay Gábor ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. Ezt 
követően a Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 190/2017. (III. 7.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2016 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1275/2016. (XI. 8.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(NEUMANNJÁNOS2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és 
indoklást – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté 
nyilvánítja: 
 

iktatószám: 
MA- 

NEUMANN 
JÁNOS2016- 

…/2017. 

a  
kedvezményezett 

neve 

a lekérhető médiaszolgáltatást  
nyújtó médiaszolgáltató  

megnevezése és elérhetősége 

a médiatartalom  
megnevezése 

a médiatartalom  
műfaja és témája 

a megítélt  
támogatás  

(Ft) 

13 
BonumTV Kh. 

Np. Kft. 
BonumTV Kh. Np. Kft. 

www.bonumtv.hu 
Nagycsalád,  
kisközösség 

portré-reality 
fiatal nagycsaládok  

egy napjának  
bemutatása 

1 000 000 

14 

Szerdahelyi  
József  

Műsorszolgáltató  
Nonprofit Kft. 

Vásárhelyi Televízió 
www.vasarhelyitv.hu/videotar.php 

youtube.com/user/vasarhelyitelevizio 

Kísérletek a fizika  
hőskorából 

ismeretterjesztő sorozat 
természettudományi  

kísérletek 
950 000 

15 
IKON Stúdió  

Egyesület 
IKON Stúdió 

www.ikonstudio.hu 

Virtuális  
szakmunkás  
előkészítő 

ismeretterjesztő 
asztalosipari  

ismeretek általános  
iskolásoknak 

1 000 000 

17 
Filmtett  

Egyesület 
PartArt Internetes Kiadó Kft. 

kulturpart.hu 

Kulisszák mögött,  
kamera előtt.  

Erdélyi  
filmszínészportrék. 

portréműsor 
filmes színművész- 

pályaképek  
Erdélyben 

1 000 000 

18 
Külső Magyarok  

Kft. 
Magyar Idők Online 
www.magyaridok.hu 

Tiltott kastélyok 1. 

videoriport 
erdélyi történelmi  

családok a jóvátétel  
útvesztőjében 

1 000 000 

19 
Media Index  
Egyesület 

KárpátPress 
karpatpress.hu 

Made in Erdély 2 
riportfilm 

erdélyi brandek  
bemutatása 

1 000 000 

10 
Krea-TV  
Kulturális  

Szolgáltató Kft. 

Index.hu Informatikai Zrt. 
http://film.indavideo.hu 

Embert barátjáról 
kisfilmek az  

elmagányosodásról 
1 000 000 

7 db a megítélt támogatás összesen: 6.950.000 Ft 
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2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1275/2016. (XI. 8.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(NEUMANNJÁNOS2016) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: 
MA- 

NEUMANN 
JÁNOS2016- 

…/2017. 

a pályázó neve 
a lekérhető médiaszolgáltatást  

nyújtó médiaszolgáltató  
megnevezése és elérhetősége 

a médiatartalom  
megnevezése 

a médiatartalom műfaja és  
témája 

7 Molnár Tv Kft. 
Rábaközi Televízió 
www.molnarkft.hu 

"A Kerényi"-zenei és  
képzőművészeti oktatás  

Csornán 

kisfilmsorozat 
művészeti iskola bemutatása  

és népszerűsítése 

16 
Media  

Networking Kft. 
Mandiner Kft. 
mandiner.hu 

Pásztorételek - Szatmár 

rövid internetes  
ismeretterjesztő videók 
hagyományos térségi  

gasztronómiai értékeket  
továbbéltető videók 

20 
Néveri Ferenc  

Igor 
BonumTV Kh. Np. Kft. 

www.bonumtv.hu 
Okosgazda 

ismeretterjesztő sorozat 
modern HI-TECH a  
mezőgazdaságban:  

innovációk és startupok 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1275/2016. (XI. 8.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2016 
pályázati eljárás második fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

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

 bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. február 22-én kelt ajánlása 
 
 
3. MTVA-30/2017. Az MTVA vagyongazdálkodási koncepciója 
 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. Ezt 
követően a Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 191/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vagyongazdálkodási koncepciójáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap előterjesztésben foglalt vagyongazdálkodási koncepcióját. 
 
 
4. MTVA-31/2017. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közötti pénzügyi elszámolások rendezéséről, 
valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a közszolgálati 
médiaszolgáltatónak nyújtandó céltámogatásról 
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Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika és dr. Koltay András 
hozzászólt. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 192/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 

Zrt. közötti pénzügyi elszámolások rendezéséről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: 
DMSZ) közötti elszámolást azzal, hogy az MTVA a DMSZ részére összességében 1,7 Mrd 
Ft-ot folyósít a költségvetésnek megfelelően, ebből támogatás jogcímén 1.186.105.327 Ft-ot, 
pénzügyi elszámolás címén pedig 513.894.763 Ft-ot, egyúttal hozzájárul, hogy az MTVA 
költségvetésének a DMSZ részére továbbutalandó céltámogatás előirányzatát 513.894.763 
Ft összeggel csökkentse, és ugyanezen sor alsoraként a DMSZ felé fennálló kötelezettség 
pénzügyi rendezése címén 513.894.763 Ft összegben új kiadási sort hozzon létre. 
 

A Médiatanács 193/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által a közszolgálati 

médiaszolgáltatónak nyújtandó céltámogatásról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa felhívja a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, hogy a Közszolgálati Költségvetési 
Tanács által a közszolgálati médiaszolgáltatók műsorszámaira, közszolgálati feladatainak 
ellátására rendelkezésre álló erőforrások terhére a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
részére különítsen el 10.000.000 Ft összeget.  
 
A Médiatanács felhívja az MTVA vezérigazgatóját, hogy a keretösszeg elkülönítéséről 
tájékoztassa a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatóját. 
 
A közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója a Médiatanács határozata szerint 
elkülönített keretösszegnek a terhére a Médiatanács által támogatott közszolgálati célú 
műsorszámnak minősülő szerzői művek és más szellemi alkotások bemutatása céljából a 
szerzői jogról szóló törvény keretei között vásárlási szándéknyilatkozatot tehet, illetve e 
felhasználási jog megszerzése érdekében előszerződést köthet. 
 
A Médiatanács felhívja az MTVA vezérigazgatóját, hogy a Médiatanács által támogatott 
közszolgálati célú műsorszámnak minősülő szerzői művek és más szellemi alkotások 
bemutatása céljából a közszolgálati médiaszolgáltató és a szerzői jog jogosult között 
létrehozandó szerződés megkötéséig a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatójának 
kérésére a szerződéses kötelezettség fedezetéül szolgáló összeget céltámogatásként utalja 
át az érintett közszolgálati médiaszolgáltató számlájára. 
 
 
5. MTVA-40/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Rófuszfilm Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 194/2017. (III. 7.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Rófuszfilm 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 Rófuszfilm Kft. „Az Utolsó vacsora” című, MA-DARGAYATTILA2015-10/2016. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
módosított költségtervet, illetve finanszírozási tervet elfogadja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
 
6. 95/2017. A Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú 
igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 195/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv 

(MHz) 
ERPmax 

(W) 
Heffmax 

(m) 

Becsült elvi  
ellátottság – 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság –  

sztereó - 
(km) 

P, A, 
Korlátozás 

… ° -… ° 
/dB 

Telepítési 
feltételek 

Derecske 94,7 100 30 10.000 6 - 7 V ND - 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
21°34’00”;  
47°21’00” 

* A részletes adatok a rádióengedélyezési eljárás keretében, a besugárzási terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatásban 
kerülnek megadásra. 
** A becsült számított ellátottság a nemzetközileg koordinált adótelephely és sugárzási paraméterek figyelembe vételével került 
meghatározásra. 

 
A Médiatanács 196/2017. (III. 7.) számú döntése 

a Derecske 94,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Derecske 94,7 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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7. 96/2017. A Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú 
igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 197/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete tárgyában 
 
A Médiatanács elfogadja a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv 

(MHz) 
ERPmax 

(W) 
Heffmax 

(m) 

Becsült elvi  
ellátottság  
–sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság –  

sztereó - 
(km) 

P, A, 
Korlátozás 

… ° -… ° 
/dB 

Telepítési 
feltételek 

Hajdúszoboszló 100,6 251 32 24.000 7 - 8 V ND - 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
21°23’00”;  
47°27’00” 

 
A Médiatanács 198/2017. (III. 7.) számú döntése 

a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete tárgyában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Hajdúszoboszló 
100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
8. 84/2017. Felkérés a Dunaújváros 93,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú 
igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 199/2017. (III. 7.) számú döntése 
felkérés a Dunaújváros 93,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Dunaújváros 93,1 
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: a 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. 
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9. 85/2017. Felkérés a Szolnok 90,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú 
igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 200/2017. (III. 7.) számú döntése 
felkérés a Szolnok 90,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Szolnok 90,4 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: a 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. 
 
 
10. 86/2017. A Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. december 15-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 
26-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú 
igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 201/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
december 15-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 26-án beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (LB Rádió Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. december 15-én közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. és 1.10.10.2. pontja alapján 
hiánypótlásra hívja fel az LB Rádió Kft. pályázót a Keszthely 99,4 MHz helyi vételkörzetű, 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre benyújtott pályázati ajánlata 
vonatkozásában a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. fejezet tervezett költségeket 
tartalmazó táblázat ismételt benyújtására. 
 

A Médiatanács 202/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 
december 15-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 26-án beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (Helikon Rádió Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben a Helikon Rádió Kft. pályázó 
pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, valamint a Keszthely 99,4 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. december 15-én 
közzétett Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja szerint megtagadja, tekintettel arra, hogy a 
pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 
1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen.  
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11. 87/2017. A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. december 16-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 
30-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú 
igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 203/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 

december 16-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 30-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (Helikon Rádió Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben a Helikon Rádió Kft. pályázó 
pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, valamint a Nagykanizsa 95,6 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. december 16-án 
közzétett Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja szerint megtagadja, tekintettel arra, hogy a 
pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 
1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen.  
 

A Médiatanács 204/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 

december 16-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 30-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (dtm Media Hungary Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. december 16-án közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. és 1.10.10.2. pontja alapján 
hiánypótlásra hívja fel a dtm Media Hungary Kft. pályázót a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) 
pontjának mindenben megfelelő banki igazolás, valamint a Formanyomtatvány VI.3. pontja 
szerinti mérlegtervek tekintetében. 
 
 
12. 88/2017. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 
12-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
88/2/2017. Kiegészítés a 88/2017. számú előterjesztéshez: A Velence Meleg-hegy 
90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. november 
18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 12-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette a 88/2017. és azt kiegészítő 88/2/2017. számú 
előterjesztéseket. Az előterjesztő kérte a Médiatanácsot, hogy a 88/2017. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslatokat a 88/2/2017. számú kiegészítő előterjesztésben 
foglalt döntési javaslat figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el.  
 
Ezt követően dr. Karas Monika a fentiek szerint tette fel szavazásra az előterjesztésekben 
foglalt döntési javaslatokat, melyeket a Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett 
elfogadott, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 205/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 12-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. november 18-án kiírt Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. pályázót. 
 

A Médiatanács 206/2017. (III. 7.) számú döntése  
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 12-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (”B & T” Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. november 18-án kiírt Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó ”B & T” Kft. pályázót 
 

A Médiatanács 207/2017. (III. 7.) számú döntése  
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 12-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (GONG RÁDIÓ Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletét képző végzésben – a GONG RÁDIÓ Kft. 
pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Velence 
Meleg-hegy 90,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. november 18-án kiírt Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja szerint 
megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) 
pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen.  
 

A Médiatanács 208/2017. (III. 7.) számú döntése  
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2016. november 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. január 12-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (VLNC FM Rádió Kft.) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletét képző végzésben – a VLNC FM Rádió Kft. 
pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Velence 
Meleg-hegy 90,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. november 18-án kiírt Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja szerint 
megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) 
pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen.  
 
 
13. 89/2017. A Grobol Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 31. 3/1.) médiaszolgáltató 

kérelme D+ Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú 
igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést 
hozta: 
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A Médiatanács 209/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Grobol Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 31. 3/1.) médiaszolgáltató kérelme D+ Tv állandó 

megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása 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 – közösségi médiaszolgáltatásként 
ismeri el a Grobol Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 31. 3/1.) médiaszolgáltató D+ Tv 
állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a 
Médiaszolgáltatót az  Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettség alól. 
 
 
14. 90/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. január 
31-én 7 órai kezdettel sugárzott Krónika című műsorszámmal kapcsolatban 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 210/2017. (III. 7.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. január 31-én 07:00 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 2017. január 31-én 07:00 órai kezdettel sugárzott Krónika című 
műsorszámon belül 07:07:48 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. 
 
 
15. 91/2017. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 

eredménye (2016. október–november–december) [DIGITAL MEDIA AND 
COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 TV, 4-es csatorna és Galaxy TV] – előzmény: 
35/2017. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 211/2017. (III. 7.) számú döntése 

a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2016. 
október – november – december [DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. – Story5, 

4-es csatorna 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. október 21-én a 17:58:17 – 
18:14:00, 2016 november 29-én a 00:28:24 – 00:32:34 és a 13:54:38 – 13:58:49, 
2016 november 30-án a 08:46:02 – 08:59:23, a 12:54:38 – 12:58:38 és a 13:55:05 – 
13:59:16, 2016. december 1-jén a 00:30:01 - 00:34:07, 2016. december 2-án a 
00:29:20 – 00:33:31, 2016. december 16-án a 07:54:13 – 07:58:24, továbbá 2016. 
december 17-én a 01:34:56 – 01:39:02 közötti időszakokban sugárzott műsorrészek 
vonatkozásában, 



13 

 a 4-es csatorna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2016. november 13-án a 
21:19:39 – 21:25:30, 2016. november 14-én a 20:53:19 – 20:57:05, továbbá 2016. 
december 2-án a 19:43:45 – 19:57:51 közötti időszakokban sugárzott műsorrészek 
vonatkozásában,   

 a Galaxy TV elnevezésű médiaszolgáltatásában 2016. október 10-én a 02:02:20 –
02:19:00, a 09:52:25 – 10:18:38, a 12:12:44 – 12:18:59, a 13:42:38 – 13:47:52, a 
15:25:09 – 15:29:25, a 18:23:43 – 18:30:37, a 20:48:27 – 20:54:43, 2016. október 20-
án a 07:22:35 – 07:29:29, a 09:10:26 – 09:17:21, a 17:30:18 – 17:34:23, 2016. 
október 21-én a 06:23:10 – 06:28:29, a 17:30:35 – 17:34:45, a 23:43:51 – 23:58:13, 
2016. november 24-én a 02:13:22 – 02:35:07, a 02:35:08 – 03:39:46, a 03:39:47 – 
04:42:41, a 06:54:50 – 07:00:34, a 14:49:15 – 14:55:13, a 15:24:59 – 15:29:04, 2016. 
november 25-én a 02:11:11 – 02:33:33, a 02:33:34 – 03:36:27, a 03:36:38 – 
04:39:16, a 06:55:04 – 07:00:33, a 13:19:38 – 13:25:07, a 14:50:18 – 14:55:56, a 
15:24:14 – 15:28:29, a 16:09:34 – 16:17:03, 2016. november 26-án a 16:44:34 – 
16:50:49, 2016. december 1-jén a 02:17:24 – 02:40:41, a 03:41:23 – 04:42:20, a 
06:55:00 – 07:00:14, a 08:41:21 – 09:20:10, a 10:32:50 – 10:40:10, a 12:27:59 – 
12:41:09, a 13:22:25 – 13:27:14, valamint 2016. december 16-án a 14:44:58 – 
14:49:59 közötti időszakokban sugárzott műsorrészek vonatkozásában, 

összesen ötvenhét alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt 
rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 570.000,- Ft, azaz 
ötszázhetvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 
 
 
16. 92/2017. A TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. 

december 10-én sugárzott Szépítők című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 
Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. Ezt 
követően a Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 212/2017. (III. 7.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 csatornán 2016. december 10-én sugárzott 
Szépítők című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjának, 

valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése] 
 
1. A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 

hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) 
pontjának és az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 2016. december 10-én 11 óra 30 perctől 
sugárzott Szépítők című műsorszámban, összesen egy-egy alkalommal a TV2 csatornán 
történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

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

műsorszámban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg a Bref 
terméket és ha igen, csatolja az erről szóló dokumentumokat. 

 
17. 93/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. 

december 4-én és 7-én sugárzott StílusKalauz című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 213/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2016. december 4-én és 

7-én sugárzott StílusKalauz című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
1. A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 

hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) 
pontjának az RTL Klub csatornán az RTL Klub csatornán 2016. december 4-én 11 óra 39 
perctől sugárzott és december 7-én 1 óra 00 perctől megismételt StílusKalauz című 
műsorszámban, összesen két alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában.  

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

műsorszámban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg az 
Indián-Sped Kft.-t és szolgáltatásait, ha igen, csatolja az erről szóló dokumentumokat. 

 
 
18. 94/2017. Az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Európa 

Rádió Kisújszállás 103,2 MHz állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 
2017. január 9-15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 214/2017. (III. 7.) számú döntése 
az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Európa Rádió Kisújszállás 

103,2 MHz állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. január 9-15. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Európa 
Rádió Kisújszállás 103,2 MHz állandó megnevezésű adón 2017. január 9-15. között a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
19. T-11/2017. A Tisza Mozi Kft. kérelme a Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál 

(Szolnok, 2017. október 12-15.), a Tudományos Filmfesztivált népszerűsítő 
Logófilm-pályázat, valamint a Fiatal filmesek számára tervezett pályázat (Szolnok, 
2017. november) támogatása tárgyában 

 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. Ezt 
követően a Médiatanács 5/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 215/2017. (III. 7.) számú döntése 

a Médiatanács részvétele a Nemzetközi Tudományos Filmfesztiválon (Szolnok, 2017. 
október 12-15.), a Tudományos Filmfesztivált népszerűsítő Logófilm-pályázat 

támogatásában, valamint a Fiatal filmesek számára tervezett pályázat támogatásában 
(Szolnok, 2017. november) 

 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a Nemzetközi 

Tudományos Filmfesztiválon. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel 
1 500 000 Ft összegben a Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál javára. 
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2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel 300 000 Ft összegben a 
Nemzetközi Tudományos Filmfesztivált népszerűsítő logófilmek javára.  

3. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel 1 000 000 Ft összegben a fiatal 
filmesek számára tervezett pályázat legjobb alkotásainak javára.  

 
Az fenti összegek felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési 
megállapodás tartalmazza. 
 
 
20. T-12/2017. A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2016. II. félévi 

társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és 
közigazgatási szerződésének módosítása 

 
Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 216/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2016. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 
 
A Médiatanács elfogadja a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2016. II. 
féléves társszabályozási tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben értesíti a 
szakmai szervezetet. 
 

A Médiatanács 217/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével megkötött közigazgatási szerződés 

módosítása 
 
1. A Médiatanács elfogadja a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével kötött 

közigazgatási szerződés 2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az 
előterjesztéshez csatolt tervezet szerint. 

 
2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 
 
 
21. T-13/2017. A Magyar Lapkiadók Egyesülete 2016. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási 
szerződésének módosítása 

 
Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 218/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2016. II. félévi társszabályozási tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadása 
 
A Médiatanács elfogadja a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2016. II. féléves társszabályozási 
tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai szervezetet. 
 
  



16 

A Médiatanács 219/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Magyar Lapkiadók Egyesülete megkötött közigazgatási szerződés módosítása 

 
1. A Médiatanács elfogadja a Magyar Lapkiadók Egyesületével kötött közigazgatási 

szerződés 2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az előterjesztéshez csatolt 
tervezet szerint. 

 
2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 
 
 
22. T-14/2017. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2016. II. félévi 

társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és 
közigazgatási szerződésének módosítása 

 
Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 220/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2016. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 
 
A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2016. II. féléves 
társszabályozási tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben értesíti a 
szakmai szervezetet. 
 

A Médiatanács 221/2017. (III. 7.) számú döntése 
a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével megkötött közigazgatási szerződés 

módosítása 
 
1. A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével kötött 

közigazgatási szerződés 2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az 
előterjesztéshez csatolt tervezet szerint. 
 

2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 
 
 
23. T-15/2017. Az Önszabályozó Reklám Testület 2016. II. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, és közigazgatási 
szerződésének módosítása 

 
Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács 5/5 arányú igen 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 222/2017. (III. 7.) számú döntése 
az Önszabályozó Reklám Testület 2016. II. félévi társszabályozási tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadása 
 
A Médiatanács elfogadja az Önszabályozó Reklám Testület 2016. II. féléves 
társszabályozási tevékenységére vonatkozó beszámolóját, és erről levélben értesíti a 
szakmai szervezetet. 
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A Médiatanács 223/2017. (III. 7.) számú döntése 
az Önszabályozó Reklám Testülettel megkötött közigazgatási szerződés módosítása 

 
1. A Médiatanács elfogadja az Önszabályozó Reklám Testülettel kötött közigazgatási 

szerződés 2. számú mellékletének módosított rendelkezéseit az előterjesztéshez csatolt 
tervezet szerint. 

 
2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 
 
 
24. E-10/2017. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2017. február hónapban 
E-11/2017. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 
kapcsolatos hatósági eljárások 2017. február hónapban 

 
A Médiatanács tudomásul vette a tájékoztatókban foglaltakat. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 15 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2017. március 10. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

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


