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Az ülést Karas Monika 14 óra 03 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, majd a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton szereplő 
előterjesztések és tájékoztató napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács 
a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett, 224/2017. (III. 14.) számon 
az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 
 
MTVA-41/2017. Pályázati felhívás kibocsátása kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának 
vissza nem térítendő támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2017) 
MTVA-42/2017. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Szabadi Attila kérelme 
MTVA-43/2017. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2017. február 1 – február 28.) 
102/2017. A Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2017. január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 13-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 
103/2017. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2017. január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 16-án 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
104/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. február 25-én 05:59:55 
órai kezdettel sugárzott Szombat reggel című műsorszámmal kapcsolatban 
97/2017. Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi biztoshelyettes megkeresése a HírTV 
Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt. Hír TV csatornáján 2016. november 27-én 
sugárzott Sznobjektív című műsorszámban Görögországról és a görög népről 
elhangzottakkal kapcsolatban 
98/2017. A PR-TELECOM Zrt. kérelme a HÍR Televízió Zrt. Hír TV elnevezésű adóján 2016. 
december 7-én 7:00, 10:00, 12:00, 17:00 19:00 és 22:00 órától sugárzott hírműsoraival 
(valamint egyéb műsorai alatt a képernyő alján futó olvasható hírekkel, további honlapjával 
és egyéb online felületekkel) kapcsolatban 
99/2017. Az FM1 Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett FM1 Rádió (Miskolc 107,0 MHz) 
állandó megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás 2017. január 21-27. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
100/2017. 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] – előzmény: 12/2017. számú előterjesztés 
101/2017. A Torony Rádió Bt. által üzemeltetett Torony Rádió (Békés 94,4 MHz) állandó 
megnevezésű helyi, kereskedelmi médiaszolgáltatás 2017. február 23. és március 1. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt vélelmezett megsértése] 
T-16/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 
számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 
megállapító MN/33145-5/2016. számú határozattal szemben 
T-17/2017. A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány fellebbezése a Magyar Fórum című 
sajtótermék nyilvántartási adatait módosító CE/69015-23/2013. számú hivatali határozattal 
szemben 
T-18/2017. A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány fellebbezése a Havi Magyar Fórum 
című sajtótermék nyilvántartási adatait módosító CE/73838-13/2013. számú hivatali 
határozattal szemben 
 
 
 
  



3 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-41/2017. Pályázati felhívás kibocsátása kisjátékfilmek és kísérleti filmek 

gyártásának vissza nem térítendő támogatására (HUSZÁRIKZOLTÁN2017) 
 
Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 225/2017. (III. 14.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a kisjátékfilmek és kísérleti 
filmek gyártására vonatkozó HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati felhívást és kapcsolódó 
mellékleteit a döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a 
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 
 
a döntés mellékletei: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 
– szinopszis űrlap és melléklete 
– pályázati kérelem űrlap 
– részletes produkciós költségvetés 
– nyilatkozat kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségről 
 
 
2. MTVA-42/2017. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Szabadi Attila kérelme 
 
Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 226/2017. (III. 14.) számú döntése 
a TVALLANDO2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Szabadi Attila 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 207/2016. (II. 29.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (TVALLANDO2016) 
kedvezményezetté nyilvánított Szabadi Attila e.v. „Porta” című, MA-TVALLANDO2016-
122/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében az elő- és utófinanszírozási 
részletek kedvezményezett által kérelmezett módosítását elfogadja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és egyidejűleg 
intézkedjék az első előfinanszírozási részletnél jelentkező különbözet folyósításáról. 
 
 

file://Rev-fsrv-1/mt_eloter/Eloterjesztesek/2017/MTVA/MTVA-041.pdf
file://Rev-fsrv-1/mt_eloter/Eloterjesztesek/2017/MTVA/MTVA-041.pdf
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3. MTVA-43/2017. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 
támogatás ellenőrzési eljárásokról (2017. február 1 – február 28.) 

 
Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
 
4. 102/2017. A Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2017. január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 13-án 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 227/2017. (III. 14.) számú döntése 
a Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017. 

január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 13-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (LB Rádió Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2017. január 12-én közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja 
fel az LB Rádió Kft. pályázót a Pályázati Felhívás 2.5.7.3. a) pontja szerinti nyilatkozat 
megfelelő benyújtása tekintetében. 
 

A Médiatanács 228/2017. (III. 14.) számú döntése 
a Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017. 

január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 13-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (KREDIT HOLDING Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2017. január 12-én közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja 
fel a KREDIT HOLDING Kft. pályázót  

 a Formanyomtatvány IV.2. pontja szerinti táblázat megfelelő kitöltése, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.26. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú benyújtása 
tekintetében. 

 
A Médiatanács 229/2017. (III. 14.) számú döntése 

a Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017. 
január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 13-án beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (Médiacentrum Debrecen Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja 
alapján, a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2017. január 12-én közzétett, a 
Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására pályázati 
ajánlatot benyújtó Médiacentrum Debrecen Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét 
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. 
 
 
5. 103/2017. A Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2017. január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 16-án 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
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Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 230/2017. (III. 14.) számú döntése 
a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2017. január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 16-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (LB Rádió Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2017. január 12-én közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. pontja alapján 
hiánypótlásra hívja fel az LB Rádió Kft. pályázót a Pályázati Felhívás 2.5.7.3. a) pontja 
szerinti nyilatkozat megfelelő benyújtása tekintetében. 
 

A Médiatanács 231/2017. (III. 14.) számú döntése 
a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 

2017. január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 16-án beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (KREDIT HOLDING Kft. pályázó) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2017. január 12-én közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. pontja alapján 
hiánypótlásra hívja fel a KREDIT HOLDING Kft. pályázót 

 a Formanyomtatvány IV.2. pontja szerinti táblázat megfelelő kitöltése, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.26. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú benyújtása 
tekintetében. 

 
A Médiatanács 232/2017. (III. 14.) számú döntése 

a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2017. január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 16-án beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (Médiacentrum Debrecen Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2017. január 12-én közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. pontja alapján 
hiánypótlásra hívja fel a Médiacentrum Debrecen Kft. pályázót  

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.7. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú benyújtása, 
valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontjának mindenben megfelelő adóigazolás 
tekintetében. 

 
A Médiatanács 233/2017. (III. 14.) számú döntése 

a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2017. január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 16-án beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata („Szabadhajdú” Közhasznú Nonprofit Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2017. január 12-én közzétett pályázati felhívás 1.10.10.1. pontja alapján 
hiánypótlásra hívja fel a „Szabadhajdú” Közhasznú Nonprofit Kft. pályázót  

 a Formanyomtatvány IV. pontja szerinti táblázatok megfelelő kitöltése, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.2. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú benyújtása, 
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 a Pályázati Felhívás 2.5.10.7. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.10. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.12. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.13. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.22. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.23. pontja szerinti nyilatkozat benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.26. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontjának mindenben megfelelő banki igazolás 
benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontja szerinti adóigazolás megfelelő benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.3. pontja szerinti műszaki terv, 

 a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett költségeket, valamint a tervezett 
bevételeket bemutató táblázatok, valamint 

 a Formanyomtatvány VI. 3. pontja szerinti eredménykimutatás-tervek és mérlegtervek 
tekintetében. 

 
A Médiatanács 234/2017. (III. 14.) számú döntése 

a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2017. január 12-én közzétett pályázati felhívásra 2017. február 16-án beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (BDR MÉDIA Kft. pályázó) 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja 
alapján, a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2017. január 12-én közzétett, a 
Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
pályázati ajánlatot benyújtó BDR MÉDIA Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét 
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. 
 
 
6. 104/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. 
február 25-én 05:59:55 órai kezdettel sugárzott Szombat reggel című 
műsorszámmal kapcsolatban 

 
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 235/2017. (III. 14.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. február 25-én 05:59:55 órai 
kezdettel sugárzott Szombat reggel 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. február 25-én 05:59:55 órai kezdettel sugárzott Szombat 
reggel című műsorszámon belül 05:59:55 órától közzétett hírrel nem sértette meg a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
(Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
 
7. 97/2017. Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi biztoshelyettes megkeresése a 

HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt. Hír TV csatornáján 2016. 
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november 27-én sugárzott Sznobjektív című műsorszámban Görögországról és a 
görög népről elhangzottakkal kapcsolatban 

 
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 236/2017. (III. 14.) számú döntése 
Szalayné Sándor Erzsébet, nemzetiségi biztoshelyettes megkeresése a HírTV 

Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt. Hír TV csatornáján 2016. november 27-én 
sugárzott Sznobjektív című műsorszámban Görögországról és a görög népről 

elhangzottakkal kapcsolatban 
 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt tájékoztató levelet megküldi Szalayné Sándor 
Erzsébet, nemzetiségi biztoshelyettes részére, valamint figyelmezteti a médiaszolgáltatót a 
jogszabályok betartására. 
 
 
8. 98/2017. A PR-TELECOM Zrt. kérelme a HÍR Televízió Zrt. Hír TV elnevezésű adóján 

2016. december 7-én 7:00, 10:00, 12:00, 17:00 19:00 és 22:00 órától sugárzott 
hírműsoraival (valamint egyéb műsorai alatt a képernyő alján futó olvasható 
hírekkel, további honlapjával és egyéb online felületekkel) kapcsolatban 

 
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 237/2017. (III. 14.) számú döntése 
a PR-TELECOM Zrt. kérelme a HÍR Televízió Zrt. Hír TV elnevezésű adóján 2016. december 

7-én 7:00, 10:00, 12:00, 17:00, 19.00 és 22:00 órától sugárzott hírműsoraival (valamint 
egyéb műsorai alatt a képernyő alján futó olvasható hírekkel, továbbá honlapjával és egyéb 

online felületekkel) kapcsolatban 
 
A Médiatanács elutasítja a PR-TELECOM Zrt. a HÍR Televízió Zrt. Hír TV elnevezésű adóján 
2016. december 7-én 7:00, 10:00, 12:00, 17:00, 19.00 és 22:00 órától sugárzott 
hírműsoraival (valamint egyéb műsorai alatt a képernyő alján futó olvasható hírekkel, 
továbbá honlapjával és egyéb online felületekkel) kapcsolatban benyújtott kérelmét. 
 
 
9. 99/2017. Az FM1 Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett FM1 Rádió (Miskolc 107,0 

MHz) állandó megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás 2017. január 21-27. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 238/2017. (III. 14.) számú döntése 
az FM1 Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett FM1 Rádió (Miskolc 107,0 MHz) állandó 

megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás 2017. január 21-27. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
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A Médiatanács hatósági eljárást indít az FM1 Műsorszolgáltató Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett FM1 Rádió (Miskolc 107,0 
MHz) állandó megnevezésű adón 2017. január 21-27. között a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
10. 100/2017. 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] – 
előzmény: 12/2017. számú előterjesztés 

 
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Auer János a javasolta, hogy a Médiatanács az 
előterjesztésben foglalt javaslatban szereplő bírság összegét 50.000,- Ft összegre emelje 
fel. 
Karas Monika elsőként az előterjesztésben foglalt döntési javaslatot tette fel szavazásra, 
amelyet a Médiatanács 3/5 arányú igen (Karas Monika, Koltay András, Vass Ágnes) és 1/5 
arányú nem (Auer János) szavazata mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 239/2017. (III. 14.) 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 megállapítja, hogy a Favorit Masters Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 
a Rádió Rock állandó megnevezésű adóján 2016. november 1-7. napján megsértette a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában 
foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 
187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
 
 
11. 101/2017. A Torony Rádió Bt. által üzemeltetett Torony Rádió (Békés 94,4 MHz) 

állandó megnevezésű helyi, kereskedelmi médiaszolgáltatás 2017. február 23. és 
március 1. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt vélelmezett megsértése] 

 
Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 240/2017. (III. 14.) számú döntése 

a Torony Rádió Bt. által üzemeltetett Torony Rádió (Békés 94,4 MHz) állandó megnevezésű 
helyi, kereskedelmi médiaszolgáltatás 2017. február 23. és március 1. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Torony Rádió Bt. médiaszolgáltatóval szemben a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Torony Rádió Békés 
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94,4 MHz állandó megnevezésű helyi, kereskedelmi médiaszolgáltatás 2017. február 23. és 
március 1. közötti időszakban történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
 
12. T-16/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 

hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 
rendelkezések megsértését megállapító MN/33145-5/2016. számú határozattal 
szemben 

 
Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 241/2017. (III. 14.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 
MN/33145-5/2016. számú hivatali határozattal szemben 

 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2017. január 5. napján kelt, MN/33145-5/2016. számú 
határozata ellen a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési 
kérelmet elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
 
 
13. T-17/2017. A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány fellebbezése a Magyar Fórum 

című sajtótermék nyilvántartási adatait módosító CE/69015-23/2013. számú hivatali 
határozattal szemben 
T-18/2017. A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány fellebbezése a Havi Magyar 
Fórum című sajtótermék nyilvántartási adatait módosító CE/73838-13/2013. számú 
hivatali határozattal szemben 

 
Vass Ágnes ismertette az előterjesztéseket. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésekben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 242/2017. (III. 14.) számú döntése 

a Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány fellebbezése a Magyar Fórum című sajtótermék 
nyilvántartási adatait módosító CE/69015-23/2013. számú hivatali határozattal szemben 

 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. november 23. napján kelt, CE/69015-23/2013. számú 
határozatát megsemmisíti és az elsőfokú hatóságot új eljárásra utasítja. 
 

A Médiatanács 243/2017. (III. 14.) számú döntése 

a Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány fellebbezése a Havi Magyar Fórum című 
sajtótermék nyilvántartási adatait módosító CE/73838-13/2013. számú hivatali határozattal 

szemben 
 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. november 23. napján kelt, CE/73838-13/2013. számú 
határozatát megsemmisíti és az elsőfokú hatóságot új eljárásra utasítja. 
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A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy a 12. heti 
ülésre készítsen előterjesztést két budapesti telephelyű médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről. 
 
 
Karas Monika az ülést 14 óra 38 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2017. március 17. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Szikora Tamás s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 Dr. Koltay András s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


