JEGYZŐKÖNYV,
amely a Médiatanács tárgyalótermében 2017. január 24-én (kedden)
megtartott Médiatanács ülésről készült.
A Médiatanács részéről jelen vannak:
dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-16 pontoknál/
dr. Auer János Médiatanács tag /1-16. pontoknál/
dr. Kollarik Tamás Médiatanács tag /1-16. pontoknál/
dr. Vass Ágnes Médiatanács tag /1-16. pontoknál/
Az NMHH részéről jelen vannak:
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-16. pontoknál/
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-16. pontoknál/
dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-16. pontoknál/
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-16. pontoknál/
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-16. pontoknál/
Mádl András főosztályvezető /7-16. pontoknál/
Vajda Boglárka osztályvezető /1-16. pontoknál/
dr. Veres Viktória, a jegyzőkönyv vezetője /1-16. pontoknál/
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak:
Beckerné dr. Molnár Olga támogatási szakreferens /1-5. pontoknál/
Koltay Gábor bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/

Az ülést dr. Karas Monika 12 óra 1 perckor megnyitotta és megállapította annak
határozatképességét. Az ülésen dr. Koltay András Médiatanács-tag egyéb hivatalos
elfoglaltsága miatt nem vett részt. Az ülés megnyitását követően a napirendi javaslaton 7.
napirendi pontként szereplő 30/2017. számú előterjesztést az előterjesztő, Aranyosné dr.
Börcs Janka főigazgató visszavonta. Ezt követően dr. Karas Monika az említett előterjesztés
nélkül tette fel szavazásra a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztató
napirendre vételét. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett a 38/2017. (I. 24.)
számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre:
MTVA-11/2017. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2016 pályázati eljárás
első fordulójának bírálóbizottsági ajánlása
MTVA-10/2017. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás
2017/3. heti bírálóbizottsági ajánlása
MTVA-12/2017. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2017 pályázati eljárás támogatási
szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása
MTVA-13/2017. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. decemberi pénzügyi
jelentése
T-2/2017. A hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások
gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás (CSERÉSMIKLÓS2016)
bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról
29/2017. A Médiatanács által a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
elvi hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárás eredményének megállapítása
37/2017. Új eljárás lefolytatása Kalló Gyulával szemben [a 793/2014. (IX. 2.) számú
médiatanácsi határozat bírósági felülvizsgálata során hozott, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság 24.K.30.978/2015/9. számú ítélete]
38/2017. Szakhatósági állásfoglalás a Magyar RTL Televízió Zrt. és a Central Digitális Média
Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában
31/2017. Cs. E. bejelentése a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság M1 csatornáján 2017. január 1-jén 0 órától elhangzott Himnusz miatt
32/2017. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos
médiaszolgáltatók 2016. szeptemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3)
bekezdésének megsértése az O2 TV Kft. által üzemeltetett O2 TV csatorna vonatkozásában]
– előzmény: 521/2016. számú előterjesztés
33/2017. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos
médiaszolgáltatók 2016. októberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3)
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Magyar Sláger TV Kft. által üzemeltetett
Magyar Sláger TV csatorna 2016. október 14-én sugárzott műsoraiban] – előzmény:
577/2016. számú előterjesztés
34/2017. Az M-RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján és a TV2 Média Csoport Kft. TV2
csatornáján futó jósműsorok célvizsgálata
35/2017. 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]
36/2017. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2016. január 1 – 2016. június 30.)
B-1/2017. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. november)
T-1/2017. A Médiatanács közreműködése a Hét Domb Filmfesztiválon (Komló, 2017.
szeptember 18-24.)
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Napirendi pontok tárgyalása

1.

MTVA-11/2017. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2016 pályázati
eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlása

Koltay Gábor ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika és dr. Kollarik Tamás
hozzászólt. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben
foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 39/2017. (I. 24.) számú döntése
a NEUMANNJÁNOS2016 pályázati eljárás első 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) első fordulójában az alábbi pályázatot érvénytelenség miatt
kizárja:
iktatószám:
MANEUMANN
JÁNOS2016…/2016.

a pályázó neve

9

Media Index
Egyesület

a lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó
médiaszolgáltató
megnevezése és
elérhetősége
KárpátPress Bt.;
karpatpress.hu

a médiatartalom
megnevezése

a médiatartalom
műfaja és témája

Made in Erdély 2

riportfilm; erdélyi
brandek bemutatása

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) első 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:
MANEUMANN
JÁNOS2016…/2016.

a lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó
médiaszolgáltató
megnevezése és
elérhetősége
IKON Stúdió
Közhasznú
Egyesület;
ikonstudio.hu
Bonum TV
Közhasznú
Nonprofit Kft.;
bonumtv.hu

a kedvezményezett
neve

1

IKON Stúdió
Közhasznú
Egyesület

3

Bazsik Ádám e.v.

4

Filmdzsungel Kft.

Filmdzsungel Kft.;
filmdzsungel.tv

Nyomkereső
online sorozat

8

Media
Networking Kft.

Mandiner Kft.;
mandiner.hu

Paraszti ételek
- Szatmár
(2. sorozat)

11

AmetistMűvészeti Kft.

INDEX.HU
Informatikai Zrt.;
index.hu

ÖregHarcos II.

12

IGEN Média Kft.

Heti Válasz Lap- és

Láthatatlan

a médiatartalom
megnevezése

a médiatartalom műfaja
és témája

a megítélt
támogatás (Ft)

Élő
népviseletek Rimóc 3.

ismeretterjesztő;
a hagyományos rimóci
viselet

1 000 000

Hétköznapi
hősök

portréműsor;
hivatás-család-keresztény
identitás

1 000 000

3

tudományos
ismeretterjesztő;
interaktív nyomolvasás
rövid internetes
ismeretterjesztő videók;
hagyományos térségi
gasztronómiai értékeket
továbbéltető videók
ismeretterjesztő
websorozat;
önmegvalósítás nyugdíjas
korban
online csatornára szabott

960 000

1 000 000

1 000 000
1 000 000

Könyvkiadó
Szolgáltató Kft.;
valasz.hu

Budapest
(3. évad)

videoriport-sorozat;
Budapest rejtett építészeti
és természeti értékeinek
bemutatása
a megítélt támogatás összesen:

6 db

5.960.000 Ft

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
pályázati
eljárás
(NEUMANNJÁNOS2016) első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti
támogatásban:
iktatószám:
MANEUMANN
JÁNOS2016…/2016.

a pályázó neve

a lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó
médiaszolgáltató
megnevezése és
elérhetősége

a médiatartalom
megnevezése

2

ODPictures Art
Studio Kft.

Bonum TV Közhasznú
Nonprofit Kft.;
bonumtv.hu

Szerzetesnek
álltam

5

T.ZS.M. Bt.

Filmdzsungel Kft.;
filmdzsungel.tv

Nézz körbe!

6

Természetfilm.hu
Egyesület

Filmdzsungel Kft.;
filmdzsungel.tv

Egyszer volt, hol
nem volt a parlagi
sas

tudományos-ismeretterjesztő;
a parlagi sas története

7

MOLNÁR TV Kft.

"A Kerényi"-zenei
és képzőművészeti
oktatás Csornán

kisfilm; művészeti iskola
bemutatása és népszerűsítése

10

Krea-TV Kft.

Embert barátjáról

kisfilmek az elmagányosodásról

Molnár TV
Műsorkészítő és
Szolgáltató Kft.;
molnarkft.hu
INDEX.HU
Informatikai Zrt.;
film.indavideo.hu

a médiatartalom műfaja és
témája
ismerettágító minireality
sorozat; magyarországi
szerzetes-közösségek és azok
életének új nézőpontból való
feldolgozása
tudományos-ismeretterjesztő;
természetjárás 360 fokos,
otthonról irányítható
kamerákkal

4.
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 első 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 első
fordulójának eredményéről és a második fordulóban rendelkezésre álló
keretösszegről szóló közleményt,
 bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. január 12-én kelt ajánlása

2.

MTVA-10/2017. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati
eljárás 2017/3. heti bírálóbizottsági ajánlása

Beckerné dr. Molnár Olga ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Kollarik Tamás
hozzászólt. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben
foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
4

A Médiatanács 40/2017. (I. 24.) számú döntése
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 2017/3. 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) 2017/3. hetében – a jelen döntés mellékletét képező
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot
nem részesíti támogatásban:
az iktatószám: MAESCHERKÁROLY
2016-…/2017.

a pályázó neve

a megörökítendő esemény
megnevezése

15

O2 TV Kft.

Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál Győrben

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
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(ESCHERKÁROLY2016) 2017/3. 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 2017/3. heti
eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt,
 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. január 20-ai ajánlása

3.

MTVA-12/2017. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2017 pályázati eljárás
támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása

Beckerné dr. Molnár Olga ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen
szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 41/2017. (I. 24.) számú döntése
a REZSI2017 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és
mellékletei formaszövegének elfogadásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a REZSI2017 pályázati
eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei
formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap
honlapján tegye közzé.
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a döntés mellékletei:
1. melléklet: támogatási szerződés
2. melléklet: a támogatási szerződés mellékletei:
- de minimis nyilatkozat
- könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez
 egyéni könyvvizsgáló esetén
 könyvvizsgáló társaság esetén
- beszámoló űrlap
- költségösszesítő
4.

MTVA-13/2017. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. decemberi
pénzügyi jelentése

Beckerné dr. Molnár Olga ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Médiatanács
tudomásul vett.
5.

T-2/2017. A hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentumösszeállítások gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(CSERÉSMIKLÓS2016) bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 42/2017. (I. 24.) számú döntése
a CSERÉSMIKLÓS2016 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a hangjátéksorozatok, hangklipek és
hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának vissza nem térítendő támogatására
meghirdetett pályázati eljárásban (CSERÉSMIKLÓS2016) beérkezett pályázatokat értékelő
bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:
CSERÉSMIKLÓS2016
Pelyach Gergely
Péczely Dóra
Törőcsik Zsolt
A Médiatanács a pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Pelyach Gergelyt
választja meg.
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2017. január 24-étől
2017. június 30-áig tart.
2.
A Médiatanács az elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400.000 Ft-ban, a
tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg.
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15
munkanapon belül kerül kifizetésre.
3.
A hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának
vissza
nem
térítendő
támogatására
meghirdetett
pályázati
eljárásban
(CSERÉSMIKLÓS2016) valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és elkészült hangjáték
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véleményezéséért a bizottsági elnök részére bruttó 400.000 Ft, a tagok részére bruttó
350.000 Ft díjazás jár. A kifizetés feltétele a bírálóbizottságok működésének szabályairól
szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, az elnök által benyújtott általános értékelés
Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a Médiatanács az általános értékelés
elfogadásával egyidejűleg dönt.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy
a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak
szerint kösse meg,
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő
közzétételéről.

6.

29/2017. A Médiatanács által a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség elvi hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat és az alábbi döntéseket hozta:
A Médiatanács 43/2017. (I. 24.) számú döntése
a Médiatanács által a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi
hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati
eljárás eredményének megállapítása
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy a
honlapján és hirdetményi úton a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség elvi hasznosítására 2016. április 28-án közzétett pályázati felhívással
megindított pályázati eljárás eredményes.
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja és a Pályázati Felhívás 1.12.3.1. b)
pontja alapján megállapítja, hogy a pályázati eljárás nyertese a Közösségi Rádiózásért
Egyesület pályázó.
3. A Médiatanács a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó 2016. június 27-én benyújtott
pályázati ajánlata szerinti Budapest - Terézváros vételkörzetű helyi kisközösségi
médiaszolgáltatását
az
Mttv.
66. §
(5)
bekezdése
alapján
közösségi
médiaszolgáltatásként ismeri el.
4. A Médiatanács a 2. - 3. pontban szereplő döntéseinek a nyertessé nyilvánított pályázóval
történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre irányuló eljárást.
5. A Médiatanács döntéseit a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.
A Médiatanács 44/2017. (I. 24.) számú döntése
felkérés a Közösségi Rádiózásért Egyesület által a budapesti kisközösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 2016. június 27-én benyújtott pályázati
ajánlata szerinti médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására
A Médiatanács 43/2017. (I. 24.) számú határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése
és a 2016. április 28-án közzétett budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség elvi hasznosítására irányuló Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján felkéri a
Hivatalt a Közösségi Rádiózásért Egyesület által 2016. június 27-én benyújtott pályázati
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ajánlata szerinti Budapest-Terézváros vételkörzetű
lehetőség frekvenciatervének kidolgozására.

kisközösségi

médiaszolgáltatási

A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint
határozza meg:
 a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott
vételkörzetben;
 a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás
fogalmának megfelelő vételkörzettel való kialakítása;
 a frekvenciatervezés ütemezése: legfeljebb 30 nap.
7.

37/2017. Új eljárás lefolytatása Kalló Gyulával szemben [a 793/2014. (IX. 2.) számú
médiatanácsi határozat bírósági felülvizsgálata során hozott, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 24.K.30.978/2015/9. számú ítélete]

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A
Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot
és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 45/2017. (I. 24.) számú döntése
új eljárás lefolytatása Kalló Gyulával szemben [a 793/2014. (IX. 2.) számú médiatanácsi
határozat bírósági felülvizsgálata során hozott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság 24.K.30.978/2015/9. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú
bíróság 3.Kf.650.024/2016/5. számú ítélete alapján]
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával értesíti Kalló Gyula
médiaszolgáltatót az új hatósági eljárás megindulásáról a Code FM – 88,7
médiaszolgáltatásának 2014. május 26-június 1. közötti adáshetével kapcsolatban, a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. §
(12) bekezdésében, valamint 66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezések
vélelmezett megsértése tárgyában.
8.

38/2017. Szakhatósági állásfoglalás a Magyar RTL Televízió Zrt. és a Central
Digitális Média Kft. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A
Médiatanács 3 igen szavazattal, dr. Auer János tartózkodása mellett elfogadta az
előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 46/2017. (I. 24.) számú döntése
szakhatósági állásfoglalás a Magyar RTL Televízió Zrt. és a Central Digitális Média Kft.
összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő döntés elfogadásával a Magyar RTL
Televízió Zrt. által a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott – összefonódás engedélyezése
iránti – kérelemhez a szakhatósági hozzájárulást megtagadja.
9.

31/2017. Cs. E. bejelentése a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság M1 csatornáján 2017. január 1-jén 0 órától elhangzott Himnusz
miatt
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 47/2017. (I. 24.) számú döntése
Cs. E. bejelentése a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
M1 csatornáján 2017. január 1-jén 0 órától elhangzott Himnusz miatt
A Médiatanács nem indít eljárást Cs. E. bejelentése alapján, és e döntéséről levélben
tájékoztatja a bejelentőt.
10. 32/2017. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő
országos médiaszolgáltatók 2016. szeptemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az
Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése az O2 TV Kft. által üzemeltetett O2 TV
csatorna vonatkozásában] – előzmény: 521/2016. számú előterjesztés
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 48/2017. (I. 24.) számú döntése
a körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos
médiaszolgáltatók 2016. szeptemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3)
bekezdésének megsértése az O2 TV Kft. által üzemeltetett O2 TV csatorna vonatkozásában]
I.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató O2 TV megnevezésű
médiaszolgáltatásán 2016. szeptember 10-én sugárzott „Egy falat kenyér és egy
csipetnyi szó” című műsorszám közzétételekor megsértette az Smtv. 20. § (3)
bekezdését, 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.

II. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a fenti műsorszámmal
nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában és a 31. § (2) bekezdésében
foglalt rendelkezést és levélben figyelmezteti a termékmegjelenítésre vonatkozó
szabályok betartására.
11. 33/2017. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő
országos médiaszolgáltatók 2016. októberi adásainak hatósági ellenőrzése [az
Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Magyar Sláger TV
Kft. által üzemeltetett Magyar Sláger TV csatorna 2016. október 14-én sugárzott
műsoraiban] – előzmény: 577/2016. számú előterjesztés
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 49/2017. (I. 24.) számú döntése
a körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos
médiaszolgáltatók 2016. októberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3)
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Magyar Sláger TV Kft. által üzemeltetett
Magyar Sláger TV csatorna 2016. október 14-én sugárzott műsoraiban]
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Magyar Sláger TV csatorna
megnevezésű médiaszolgáltatásán 2016. október 14-én sugárzott műsorszámai
közzétételekor megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1)
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bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul
tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni
jogsértésektől.
12. 34/2017. Az M-RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján és a TV2 Média Csoport Kft.
TV2 csatornáján futó jósműsorok célvizsgálata
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 50/2017. (I. 24.) számú döntése
az M-RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján és a TV2 Média Csoport Kft. TV2 csatornáján
futó jósműsorok célvizsgálata
1. A Médiatanács a televíziós jósműsorok 2016. októberi adásait érintő célvizsgálatról
készült vizsgálati jelentést megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak.
2. A Médiatanács a televíziós jósműsorok 2016. októberi adásait érintő célvizsgálatról
készült vizsgálati jelentés Asztro Világ és Asztro Show című műsorszámokat érintő
megállapításait megküldi a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának.
13. 35/2017. 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]
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat mellett
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 51/2017. (I. 24.) számú döntése
a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2016.
október – november – december [DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. – Story5
TV és Galaxy TV]
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást
indít a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. médiaszolgáltatóval szemben
 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,
 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 20án 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.
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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,
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,
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,

–
a
–
a
–
–

az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában.
14. 36/2017. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2016. január 1 – 2016. június
30.)
Mádl András ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika, dr. Kollarik Tamás, dr.
Karácsony Kamilla és dr. Vass Ágnes hozzászóltak. Ezt követően dr. Karas Monika az
előterjesztés napolására tett javaslatot, melyet a Médiatanács 4/5 arányú szavazat mellett
támogatott.
15. B-1/2017. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. november)
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 52/2017. (I. 24.) számú döntése
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2016. november)
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót
elfogadja.
16. T-1/2017. A Médiatanács közreműködése a Hét Domb Filmfesztiválon (Komló,
2017. szeptember 18-24.)
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 4/5 arányú igen szavazat
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 53/2017. (I. 24.) számú döntése
a Médiatanács közreműködése a Hét Domb Filmfesztiválon (2017. szeptember 18-24.)
1. A Médiatanács együttműködés keretében képviselteti magát a Hét Domb Filmfesztiválon.
2.

A Médiatanács díjat ajánl fel mindösszesen 1 050 000 Ft összegben a dokumentumfilm,
az animációs film és a kisjátékfilm kategória első három helyezettje javára, az alábbiak
szerint:
Dokumentumfilm kategória
1. helyezett 200 000 Ft
2. helyezett 100 000 Ft
3. helyezett 50 000 Ft
Animációs film kategória
1. helyezett 200 000 Ft
2. helyezett 100 000 Ft

11

3. helyezett 50 000 Ft
Kisjátékfilm kategória
1. helyezett 200 000 Ft
2. helyezett 100 000 Ft
3. helyezett 50 000 Ft
Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás
tartalmazza
Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 40 perckor berekesztette.
Budapest, 2017. január 26.

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Veres Viktória s. k.

Hitelesítette:

Ellenjegyezte:
Dr. Vass Ágnes s. k.
a Médiatanács tagja

Dr. Karas Monika s. k.
a Médiatanács elnöke
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