JEGYZŐKÖNYV,
amely a Médiatanács tárgyalótermében 2017. február 21-én (kedden)
megtartott Médiatanács ülésről készült.
A Médiatanács részéről jelen vannak:
dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-18. pontoknál/
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-18. pontoknál/
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-18. pontoknál/
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-18. pontoknál/
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-18. pontoknál/
Az NMHH részéről jelen vannak:
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-18. pontoknál/
dr. Kossuth László főosztályvezető-helyettes /1-18. pontoknál/
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-18. pontoknál/
Mádl András főosztályvezető /9-18. pontoknál/
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-18. pontoknál/
Vajda Boglárka osztályvezető /1-18. pontoknál/
Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-18. pontoknál/
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak:
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-4. pontoknál/

Az ülést dr. Karas Monika 12:01 órakor megnyitotta, és megállapította annak
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett az 149/2017. (II. 21.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót
vette napirendre:
MTVA-25/2017. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok
gyártásának vissza nem térítendő támogatására (FEHÉRGYÖRGY2017)
MTVA-26/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban
kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE Videó Kkt. kérelme
MTVA-27/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban
kedvezményezetté nyilvánított DDK Kft. kérelme
MTVA-28/2017. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2017. januári pénzügyi
jelentése
67/2017. A DSTV Média Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 9.) médiaszolgáltató
kérelme DSTV Dunaújváros Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása
közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésének visszavonására
68/2017. A Média Centrum Kft. (Rádió M – Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz +
Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) kérelme garanciáról óvadékra áttérés iránt
69/2017. A Szombathely 88,4 MHz helyi közösségi médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2016. november 17-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 11-én
beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata
72/2017. A Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016.
október 27-én közzétett pályázati felhívásra 2016. december 1-jén beérkezett pályázati
ajánlatok tartalmi vizsgálata
62/2017. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Flúgos futam” című műsorszám
előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés]
63/2017. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Csempészek világa” című
műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés]
64/2017. A Magyar Lapkiadók Egyesülete Társszabályozás Szakértői Bizottsága T-2016/02.
ügyiratszámú határozatának felülvizsgálata iránti kérelem
65/2017. A „Kurca-Völgye” Egyesület által üzemeltetett Kurca TV állandó megnevezésű
közösségi médiaszolgáltatás 2016. december 1. és december 7. közötti műsorának hatósági
ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés
megsértése] – előzmény: 20/2017. számú előterjesztés
66/2017. A Fanny-Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre állandó megnevezésű
(Szentendre 91,6 MHz) kisközösségi médiaszolgáltatás 2016. november 7-13. között
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések
megsértése] – előzmény: 13/2017. számú előterjesztés
71/2017. A Friss Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió (Debrecen 90,0
MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. november 14-20. közötti
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések
megsértése] – előzmény: 14/2017. számú előterjesztés
61/2017. A termékmegjelenítés és más hirdetési formák fogadtatása egy szemkamerás és
egy fókuszcsoportos adatfelvétel tükrében
70/2017. Az EuroCable Magyarország Kft. által az M-RTL Zrt. ellen indított, szerződéskötési
kötelezettséggel kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése
T-9/2017. P. J. fellebbezése a Hivatal MN/37117-2/2016. számú végzése ellen
B-3/2017. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2017. január)
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Napirendi pontok tárgyalása
1. MTVA-25/2017. Pályázati felhívás kibocsátása televíziófilmek és televíziófilmsorozatok gyártásának vissza nem térítendő támogatására (FEHÉRGYÖRGY2017)
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt
javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 150/2017. (II. 21.) számú döntése
a FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati felhívás kibocsátásáról
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a televíziófilmek és
televíziófilm-sorozatok gyártására vonatkozó FEHÉRGYÖRGY2017 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
 a második bemutatást vállaló médiaszolgáltató nyilatkozata
2. MTVA-26/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE Videó Kkt. kérelme
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az
alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 151/2017. (II. 21.) számú döntése
az EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE Videó
Kkt. kérelméről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1201/2014. (XII. 16.) számú
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati
eljárásban (EMBERJUDIT2015) kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE Videó Kkt.
„Emberségesnek lenni kötelességem!” című, MA-EMBERJUDIT2015-35/2015. iktatószámon
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és
hozzájárul a befejezési határidő 2018. február 28-ára, a beszámolási határidő 2018. április
15-ére, valamint a bemutatási határidő 2018. augusztus 31-ére történő módosításához,
azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő
feltöltésére.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a
médiaszolgáltatót.
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3. MTVA-27/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DDK Kft. kérelme
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az
alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 152/2017. (II. 21.) számú döntése
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DDK 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 DDK Kft. „Sellők és Rinocéroszok” című, MA-DARGAYATTILA2015-6/2015.
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet
elfogadja, és hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti
időtartamban (15 perc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató –
változatlan feltételek mellett – a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a
médiaszolgáltatót.
4. MTVA-28/2017. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2017. januári
pénzügyi jelentése
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett.
5. 67/2017. A DSTV Média Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 9.)
médiaszolgáltató kérelme DSTV Dunaújváros Televízió állandó megnevezésű
lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésének
visszavonására
A Hivatal részéről dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt
javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 153/2017. (II. 21.) számú döntése
a DSTV Média Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 9.) médiaszolgáltató kérelme DSTV
Dunaújváros Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi
médiaszolgáltatásként való elismerésének visszavonására tárgyban
A Médiatanács az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva a
DSTV Média Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 9.) médiaszolgáltató kérelmére indult
eljárásban
a
DSTV
Dunaújváros
Televízió
állandó
megnevezésű
lineáris
médiaszolgáltatásának közösségi jellegű médiaszolgáltatásként való elismerését
visszavonja.
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6. 68/2017. A Média Centrum Kft. (Rádió M – Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9
MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) kérelme garanciáról óvadékra
áttérés iránt
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az
alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 154/2017. (II. 21.) számú döntése
a Média Centrum Kft. (Rádió M – Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5
MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) kérelme garanciáról óvadékra áttérés iránt
A Médiatanács a Média Centrum Kft. (Rádió M) médiaszolgáltató kérelmére a változással
egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztéshez mellékelt hatósági szerződésmódosítás
elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a médiaszolgáltató a Miskolc 101,6 MHz +
Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz médiaszolgáltatási
jogosultsága tekintetében garancia helyett óvadékot nyújtson.
7. 69/2017. A Szombathely 88,4 MHz helyi közösségi médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2016. november 17-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január
11-én beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az
alábbi döntéseket hozta:
A Médiatanács 155/2017. (II. 21.) számú döntése
a Szombathely 88,4 MHz helyi közösségi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016.
november 17-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 11-én beérkezett pályázati
ajánlatok vizsgálata (Mária Rádió Frekvencia Kft.)
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése alapján és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja
alapján pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2016.
november 17-én közzétett, a Szombathely 88,4 MHz helyi közösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítása tekintetében kiírt Pályázati Felhívásra pályázati
ajánlatot benyújtó Mária Rádió Frekvencia Kft-t.
A Médiatanács 156/2017. (II. 21.) számú döntése
a Szombathely 88,4 MHz helyi közösségi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016.
november 17-én közzétett pályázati felhívásra 2017. január 11-én beérkezett pályázati
ajánlatok vizsgálata (Szombathelyi Evangélikus Egyházközség)
A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja
szerint a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség pályázó pályázati nyilvántartásba vételét
a Szombathely 88,4 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására irányuló pályázati eljárásban megtagadja tekintettel arra, hogy a pályázó
pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. e)
pontja alapján alakilag érvénytelen.
8. 72/2017. A Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2016. október 27-én közzétett pályázati felhívásra 2016. december
1-jén beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata
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Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az
alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 157/2017. (II. 21.) számú döntése
a Győr 103,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. október
27-én közzétett pályázati felhívásra 2016. december 1-jén beérkezett pályázati ajánlatok
vizsgálata (Lajta Rádió Kft.)
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. §
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.5. pontja alapján felvilágosítást kér a
Lajta Rádió Kft. pályázótól a Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 2016.
december 1-jén benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal kapcsolatban:
 a pályázó részletesen vezesse le a Formanyomtatvány III. 3. pontja szerint csatolt
műsorstruktúra táblázat alapján, hogy a „Kulturális ajánló” egy napon belül hányszor,
pontosan mikor, illetve pontosan hány perc terjedelemben kerül közzétételre,
 a pályázó részletesen fejtse ki, hogy az „Információs reggeli műsorszám” című
műsorszámban megadott 160 perc helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet
bemutató tartalmat hogyan kívánja teljesíteni,
 a pályázó részletesen vezesse le a Formanyomtatvány III. 3. pontja szerint csatolt
műsorstruktúra táblázat alapján a hét valamennyi napjára vonatkozóan, hogy a
„Kívánságműsor” mely napokon, milyen terjedelemben és pontosan milyen sugárzási
időpontban kerül közzétételre, továbbá
 a pályázó részletesen vezesse le, hogy a szöveg minimális aránya tekintetében a napi
teljes, valamint a saját (hálózatba kapcsolódó napi 263 perces) műsoridőre vonatkozóan
a Formanyomtatvány III.1. és III.2. pontjaiban megtett vállalásait hogyan teljesíti.
9. 62/2017. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Flúgos futam” című
műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés]
A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő
tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt
javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 158/2017. (II. 21.) számú döntése
az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Flúgos futam” című műsorszám előzetes
klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés]
A Médiatanács az AMC Networks Central Europe Kft. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján
előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy a „Flúgos futam” című műsorszám az Mttv. 9. §
(4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott)
sorolandó.
10. 63/2017. Az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Csempészek világa”
című műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés]
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
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A Médiatanács 159/2017. (II. 21.) számú döntése
az AMC Networks Central Europe Kft. kérelme a „Csempészek világa” című műsorszám
előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés]
A Médiatanács az AMC Networks Central Europe Kft. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján
előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy a „Csempészek világa” című műsorszám az Mttv.
9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott)
sorolandó.
11. 64/2017. A Magyar Lapkiadók Egyesülete Társszabályozás Szakértői Bizottsága T2016/02. ügyiratszámú határozatának felülvizsgálata iránti kérelem
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 160/2017. (II. 21.) számú döntése
a Magyar Lapkiadók Egyesülete Társszabályozás Szakértői Bizottsága T-2016/02.
ügyiratszámú határozatának felülvizsgálata iránti kérelem
A Médiatanács hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt, a médiatartalom-szolgáltatót és
az MLE-t, hogy a hatósági ellenőrzési eljárást lezárult, a hatósági ellenőrzés
jogszabálysértést nem tárt fel.
12. 65/2017. A „Kurca-Völgye” Egyesület által üzemeltetett Kurca TV állandó
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. december 1. és december 7.
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. §
(3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 20/2017. számú
előterjesztés
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 161/2017. (II. 21.) számú döntése
a „Kurca-Völgye” Egyesület által üzemeltetett Kurca TV állandó megnevezésű közösségi
médiaszolgáltatás 2016. december 1. és december 7. közötti műsorának hatósági
ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés
megsértése]
A Médiatanács megállapítja, hogy a Kurca-Völgye” Egyesület (a továbbiakban:
Médiaszolgáltató) Kurca TV állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatása 2016.
december 7-én 18:00 és 19:29:06 óra között közzétett „Kistérségi mozaik” című műsorával
egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a
Médiaszolgáltatót az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy haladéktalanul tegyen
eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.
13. 66/2017. A Fanny-Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre állandó
megnevezésű (Szentendre 91,6 MHz) kisközösségi médiaszolgáltatás 2016.
november 7-13. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4)
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bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény:
13/2017. számú előterjesztés
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 162/2017. (II. 21.) számú döntése
a Fanny-Film Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre állandó megnevezésű (Szentendre
91,6 MHz) kisközösségi médiaszolgáltatás 2016. november 7-13. között sugárzott
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések
megsértése]
A Médiatanács megállapítja, hogy a Fanny-Film Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a
Rádió Szentendre állandó megnevezésű adóján a 2016. november 7-13. között sugárzott
műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010.
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4)
bekezdésének g) pontjában foglaltakat, amely jogsértések miatt a Médiatanács a
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000,- Ft összegű
bírsággal sújtja.
14. 71/2017. A Friss Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió
(Debrecen 90,0 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016.
november 14-20. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában
foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 14/2017. számú előterjesztés
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 163/2017. (II. 21.) számú döntése
a Friss Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió (Debrecen 90,0 MHz)
állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2016. november 14-20. közötti
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések
megsértése]
A Médiatanács megállapítja, hogy a Friss Rádió Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű helyi
közösségi médiaszolgáltatás 2016. november 14-20. közötti működése során megsértette az
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt
rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján
80.000 Ft bírsággal sújtja.
15. 61/2017. A termékmegjelenítés és más hirdetési formák fogadtatása egy
szemkamerás és egy fókuszcsoportos adatfelvétel tükrében
A Hivatal részéről Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot,
és az alábbi döntést hozta:
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A Médiatanács 164/2017. (II. 21.) számú döntése
A termékmegjelenítés és más hirdetési formák fogadtatása egy szemkamerás és egy
fókuszcsoportos adatfelvétel tükrében
A Médiatanács hozzájárul A termékmegjelenítés és más hirdetési formák fogadtatása egy
szemkamerás és egy fókuszcsoportos adatfelvétel tükrében című anyag interneten történő
közzétételéhez.
16. 70/2017. Az EuroCable Magyarország Kft. által az M-RTL Zrt. ellen indított,
szerződéskötési kötelezettséggel kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése
A Hivatal részéről Aranyosné dr. Börcs Janka ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a
jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 165/2017. (II. 21.) számú döntése
az EuroCable Magyarország Kft. által az M-RTL Zrt. ellen indított, szerződéskötési
kötelezettséggel kapcsolatos jogvitás eljárás tárgyában
Az EuroCable Magyarország Kft. műsorterjesztési szerződés létrehozására, szerződéses
tartalom megállapítására irányuló kérelme alapján indult jogvitás eljárást a Médiatanács
megszünteti.
17. T-9/2017. P. J. fellebbezése a Hivatal MN/37117-2/2016. számú végzése ellen
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 166/2017. (II. 21.) számú döntése
P. J. fellebbezése a Hivatal MN/37117-2/2016. számú végzése ellen
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. december 19. napján kelt, MN/37117-2/2016. számú
végzése ellen P. J. által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú végzést
helybenhagyja.
18. B-3/2017. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2017. január)
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú,
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az
alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 167/2017. (II. 21.) számú döntése
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2017. január)
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót
elfogadja.
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A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy a
Médiatanács 9. heti ülésére készítsen előterjesztést a következő médiaszolgáltatási
lehetőségek frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről:
 Pécs 101,7 MHz,
 Kaposvár 99,9 MHz,
 Veszprém 90,6 MHz.
Ezt követően dr. Karas Monika az ülést 12:39 órakor berekesztette.
Budapest, 2017. február 24.
A jegyzőkönyvet készítette:
Czeiner Boglárka s. k.
Hitelesítette:

Ellenjegyezte:

dr. Vass Ágnes s. k.
a Médiatanács tagja

Dr. Karas Monika s. k.
a Médiatanács elnöke
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