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Az ülést dr. Karas Monika 14 óra 1 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett a 777/2017. (VII. 25.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-152/2017. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2017 pályázati eljárás 
második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-153/2017. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárás 
bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-154/2017. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárás 
támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-155/2017. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2017 pályázati eljárás lezárása 
MTVA-156/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Dokufilm Kft. kérelme 
MTVA-157/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított DOKUART Művészeti Bt. kérelme 
MTVA-158/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popfilm Kft. kérelme 
MTVA-159/2017. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2017. júniusi pénzügyi 
jelentése 
310/2017. A Miskolc 103,0 MHz körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2017. május 5-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
felfüggesztése 
334/2017. A Kaposvár 99,9 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2017. május 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás felfüggesztése 
335/2017. A Pécs 101,7 MHz körzeti kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2017. május 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás felfüggesztése 
336/2017. A Veszprém 90,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2017. május 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás felfüggesztése 
333/2017. A Médiatanács által az Esztergom 98,1 MHz helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. november 10-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
337/2017. A Budapest 98,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
337/2/2017. Kiegészítés a 337/2017. számú előterjesztéshez: A Budapest 98,6 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 
338/2017. A Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
311/2017. A Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány (Mária Rádió Bakony) Ajka 
93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz helyi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 
kapcsolatos kérelme 
325/2017. Az INTERAX Kft. iratmásolatok kiadása iránti kérelme 
329/2017. Az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági 
eljárások lezárása 
330/2017. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi 
közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi médiaszolgáltatói 
beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 
331/2017. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 
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332/2017. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) 
339/2017. A rádiós médiaszolgáltatók 2016. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata vonatkozásában a Média Universalis Alapítvány médiaszolgáltató tekintetében 
meghozott 727/2017. (VII. 11.) számú döntés visszavonása 
340/2017. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel 
szemben a médiapiaci koncentráció megelőzésére, illetve a jelentős befolyásoló erővel 
rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 
341/2017. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 
jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében 
342/2017. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a 
jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében 
343/2017. Előzetes szakhatósági hozzájárulás az AVALUE Befektetési Kft. és a Lapcom 
Kiadó Zrt. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában 
312/2017. A Kalló Gyula által üzemeltetett Code FM – 88,7 állandó megnevezésű 
kisközösségi vételkörzetű (Miskolc-Avas 88,7 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017. 
április 3-9. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g-h) pontjaiban, valamint a 33. § 
(1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 218/2017. 
számú előterjesztés 
313/2017. Az LP Média Kft. által üzemeltetett „hatoscsatorna” médiaszolgáltatásban 2017. 
április 2 – május 31. között sugárzott Romeo Caffe című műsorszám hatósági ellenőrzése 
[az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] – előzmény: 264/2017. számú előterjesztés 
314/2017. Az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. által üzemeltetett Pont Rádió 
(Mezőtúr 89,9 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. május 15-21. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében, illetve a 33. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 
315/2017. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 
médiaszolgáltatók 2017. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (8) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése az AMC Networks Central 
Europe Kft. által üzemeltetett Spektrum TV csatornán] 
316/2017. A KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett Karcag FM (Karcag 88,0 MHz) állandó 
megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás 2017. május 22 – 28. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) 
bekezdés h) pontjában, valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése] 
317/2017. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye (2017. április – május – június) [DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. 
– Story5 TV, 4-es csatorna és Galaxy TV] 
318/2017. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye (2017. április – május – június [AMC Networks Central Europe Kft. – Sport 2] 
319/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2017. április és 
május hónapban sugárzott Bringasáv című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § 
(1) bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 
megsértése] 
320/2017. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM adón 2017. április 25-én 16 óra 9 
perctől sugárzott Paláver című műsorszám miatt érkezett bejelentések [az Smtv. 14. § (1) 
bekezdésének és a 17. § (1) bekezdésének megsértése] – előzmény: 232/2017. számú 
előterjesztés 
321/2017. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom Országgyűlési Képviselőcsoport 
sajtóosztálya munkatársának kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 
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adóján 2017. június 4-én 17:59:57 órai kezdettel sugárzott Tények című műsorszámmal 
kapcsolatban 
322/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Kossuth Rádió adóján 
2017. június 22-én 6 óra 30 perc után sugárzott „180 perc” című műsorszámmal 
kapcsolatban 
323/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2017. június 25-én 06:38:03 órai kezdettel 
sugárzott Ma reggel című műsorszámmal kapcsolatban 
324/2017. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó 
megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. május 8-14. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 247/2017. számú előterjesztés 
326/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. június 28-án 7 óra 1 
perces kezdettel sugárzott „Krónika” című műsorszámmal kapcsolatban 
327/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Kossuth Rádió adóján 
2017. május 18-án 7 óra után sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 
328/2017. Ifj. T. I. bejelentése sajtótermékek megvásárlásával kapcsolatosan 
T-42/2017. V. P. D. és S. J. fellebbezése a Hivatal MN/14695-2/2017. számú, érdemi 
vizsgálat nélkül elutasító végzése ellen 
B-8/2017. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2017. június) 
E-37/2017. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2017. I. félévben 
eddig elvégzett tevékenységéről és eredményeiről 
E-38/2017. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács 
határozatának felülvizsgálata tárgyában hozott ítélet 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-152/2017. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2017 pályázati 

eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 

Dr. Lipták Eszter bírálóbizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 778/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a RADIOALLANDO2017 pályázati eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok 
bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2017. (II. 28.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2017) második fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek 
nem megfelelő pályázatot kizárja: 

  
iktatószám: MA- 
RADIOALLANDO 

2017-…/2017. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó műsor címe 

59 Alba Regia Kft. Alpha Rádió Alpha Hírek 

90 Kalocsai Rádió Bt. KORONAfm100 Korona Krónika 
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2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2017. (II. 28.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2017) második fordulójában a keretösszeget 48.529 Ft-tal a harmadik 
fordulóban rendelkezésre álló keretösszeg terhére megemelve – a jelen döntés 
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, 
összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
  
iktatószám:  
MA-RADIO- 
ALLANDO 

2017-…/2017. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 

az állandó  
műsor  

kategóriája 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

51 Amadeus Rádió Kft. Amadeus Rádió Tiszai Krónika hírműsor 3 273 744 

54 Lakihegy Rádió Bt. Lakihegy Rádió Mozaik 
szolgáltató 
magazin 

2 384 496 

55 Pentafon Kft. Rádió 24 Mrs. Rádió 24 
tematikus 
magazin 

2 340 000 

57 FM7 Heves Kft. 
FM7 Rádió  
(Gyöngyös) 

Mátrai Mozaik 
szolgáltató 
magazin 

2 340 000 

58 Média Centrum Kft. Rádió M Mozaik 
szolgáltató 
magazin 

2 340 000 

62 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Miskolc) 
Közélet-közérdek  

(Miskolc) 
szolgáltató 
magazin 

2 340 000 

63 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  
(Debrecen) 

Közélet-Közérdek  
(Debrecen) 

szolgáltató 
magazin 

2 340 000 

64 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  
(Nyíregyháza) 

Régió Krónika  
(Nyíregyháza) 

hírműsor 3 240 000 

67 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió Fehérvári hírek hírműsor 2 340 000 

68 KAPUKOM Kft. 
Rábaköz Rádió  

FM94,5 
Kapuvári Krónika 

szolgáltató 
magazin 

4 280 000 

69 InfoRádió Kft. InfoRádió Paragrafus 
tematikus 
magazin 

2 340 000 

70 Gong Rádió Kft. Gong rádió 
Térségi  

hírösszefoglaló 
hírműsor 2 808 000 

71 
Csaba Rádió Szolgáltató  

Kft. 
Csaba Rádió Ez történt hírműsor 3 285 000 

72 Friends-Lan Kft. Rádió Som Déli Krónika hírműsor 2 212 220 

73 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus  

Rádió 
Hírtükör hírműsor 2 807 786 

74 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
CREDO Rádió Hírek délben hírműsor 3 284 991 

75 Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. Rádió Dabas Térségi Napló 
szolgáltató 
magazin 

4 716 000 

78 
Gyomaendrőd Kulturájáért  

Egyesület 
Rádió Sun 7 Nap 

szolgáltató 
magazin 

2 320 000 

79 Mambó Rádió Kft. 90,6 Rádió 1 Pécsi Mozaik 
szolgáltató 
magazin 

4 590 000 

81 
FRISS RÁDIÓ  

NONPROFIT KFT. 
FM90 Campus  

Rádió 
Napzárta hírműsor 2 126 000 

84 Kultúr-Média Kft. Radio451 Heted7 
szolgáltató 
magazin 

2 150 700 

86 Fehérvár Médiacentrum Kft. Vörösmarty Rádió Környezetbarát 
tematikus 
magazin 

2 340 000 

91 Magyar Jazz Rádió Kft. 90.9 Jazzy Rádió Déli Hírmagazin hírműsor 2 006 046 

92 
Aeriel Rádió Műsorszóró  

Kft. 
Klasszik Rádió 92.1 Fidelio Klasszik 

szolgáltató 
magazin 

2 183 516 

98 
Mosoly Média Nonprofit  

Kft. 
Rádió Smile Krónika hírműsor 2 340 000 

99 Sunshine Rádió Kft. 99,4 SunshineFM Mozaik 
szolgáltató 
magazin 

2 331 000 

101 FM 4 Rádió Kft. Mária Rádió Napindító 
szolgáltató 
magazin 

2 340 000 

102 
Civil Rádiózásért  

Alapítvány 
Civil Rádió Reggeli 

szolgáltató 
magazin 

2 160 000 

28 db a megítélt támogatás összesen: 75.559.499 Ft 
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3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2017. (II. 28.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2017) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 

  
iktatószám: MA- 
RADIOALLANDO 

2017-…/2017. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó műsor címe 

83 Karc FM Média Kft. Karc FM Spájz 

95 
Rádió 8 Körmend  

Műsorszolgáltató Kft. 
Rádió 8 Körmend Körmendi Krónika Plusz 

96 
Rádió 8 Körmend  

Műsorszolgáltató Kft. 
Rádió 8 Körmend Útravaló 

103 Megafon Rádió Kft. Megafon Hírek 

  
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2017. (II. 28.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2017) második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti 

támogatásban: 
  

iktatószám: MA- 
RADIOALLANDO 

2017-…/2017. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó műsor  
címe 

52 Amadeus Rádió Kft. Amadeus Rádió Kultusz 

53 Pentafon Kft. Rádió 24 
Rádió 24 helyi  
hírösszefoglaló 

56 FM7 Heves Kft. FM7 Rádió (Eger) Egri Hangok 

60 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió (Szeged) 

Közélet-Közérdek  
(Szeged) 

61 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió (Szeged) 

Régió Krónika  
(Szeged) 

65 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió (Nyíregyháza) 

Közélet-Közérdek  
(Nyíregyháza) 

66 RÁDIÓ HORIZONT KFT. Rádió Törökszentmiklós Régió Hírei 

76 Félegyházi Hírlap Kft. Sirius Rádió Valaki mondja meg 

77 Félegyházi Hírlap Kft. Sirius Rádió Sirius krónika 

80 Extrém Business Kft. Rádió 87.8 Érd 
Életünk,történetünk... 

Érd a múltban 

82 
Kulturális Életért Közhasznú  

Egyesület 
Mustár Rádió A vidék hangja 

85 Kultúr-Média Kft. Rádió 451 Helyi Hírek 

87 Fehérvár Médiacentrum Kft. Vörösmarty Rádió Hírek 15-kor 

88 
Actor Informatika és Nyomda  

Kft. 
Pont Rádió Hírpont 

89 
Actor Informatika és Nyomda  

Kft. 
Pont Rádió Helyi közélet 

93 Magyar Jazz Rádió Kft. 90.9 Jazzy Rádió Jazzy Weekend 

94 Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. Klasszik Rádió 92.1 Reggeli Expressz 

97 
Mátra Média Kulturális  

Egyesület 
MaxiRádió MaxiRádió Hírei 

100 Szabó Ferenc Balaton Rádió Hírpercek Helyből 

  
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2017. (II. 28.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
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tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett pályázati eljárás 
(RADIOALLANDO2017) harmadik fordulójának keretösszegét 48.529 Ft-tal csökkenti.  
  
6. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2017. (II. 28.) számú döntésével 
a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2017 
pályázati eljárás második fordulóját lezárja. 
  
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 
b) 5 napon belül a pályázati eljárás második fordulójának eredményéről, illetve a 

harmadik fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap 
honlapján hozza nyilvánosságra,  

c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 
fejezete 14.2.2. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának 
visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

d) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

  
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. július 17-ei ajánlása 
 
2. MTVA-153/2017. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati 

eljárás bírálóbizottsági ajánlása 
 

Gajdics Ottó bírálóbizottsági elnök ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Auer János 
hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 779/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 150/2017. (II. 21.) számú döntésével 
a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (FEHÉRGYÖRGY2017) – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az 
alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám: MA- 
FEHÉRGYÖRGY 

2017-…/2017. 

a kedvezményezett  
neve 

a TV-film  
tervezett címe 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

2 
FILM-ART  
Stúdió Kft. 

A merénylet Pajer Róbert 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
120 000 000 

4 
INFORG-M&M  

Film Kft. 
Akik maradtak Tóth Barnabás 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

120 000 000 

7 MEGA FILM Kft. A színésznő Vitézy László 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
120 000 000 

8 
Szupermodern  

Stúdió Kft. 
Trezor Bergendy Péter 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

120 000 000 

9 Filmfabriq Kft. Foglyok Deák Kristóf 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
120 000 000 

5 db a megítélt támogatás összesen: 600.000.000 Ft 
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2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 150/2017. (II. 21.) számú döntésével 
a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (FEHÉRGYÖRGY2017) – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat 
forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
iktatószám: MA- 
FEHÉRGYÖRGY 

2017-…/2017. 
a pályázó neve a TV-film tervezett címe a rendező neve 

az első bemutatást  
vállaló média- 

szolgáltató 

1 SANZONFILM Kft. Regál Lakatos Róbert Árpád 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

3 CinemaStar Kft. Jó szelek, új kikötők Kabay Barna 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

5 WMA Média Kft. Zuhanás Sós Bálint Dániel 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

6 LUMIERE Film & TV Kft. Nino bárkája Miklauzic Bence 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

10 Daazo Kft. A kék hajú lány Petrik András 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

 

3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 150/2017. (II. 21.) számú döntésével 
a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett 
FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárást lezárja. 
  
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse a pályázókat, 

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

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

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

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. július 14-én kelt ajánlása 
 
3. MTVA-154/2017. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati 

eljárás támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
 

Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

Médiatanács 780/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a FEHÉRGYÖRGY2017 
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: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

2.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén 
2.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén 

3. melléklet: nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak 
való megfelelésről 

4. melléklet: beszámoló űrlap 
5. melléklet: költségösszesítő  
6. melléklet: tételösszesítő 
 
4. MTVA-155/2017. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2017 pályázati eljárás 

lezárása 
 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 781/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a REZSI2017 pályázati eljárás lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1379/2016. (XII. 5.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásának 2017. évi folyamatos fenntartásához szükséges 
működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2017 pályázati 
eljárást lezárja. 
  
A Médiatanács felkéri az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza 
nyilvánosságra a pályázati eljárás lezárásáról szóló döntés közleményét. 
  
5. MTVA-156/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dokufilm Kft. kérelme 
 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 782/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dokufilm Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1201/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (EMBERJUDIT2015) kedvezményezetté nyilvánított Dokufilm Kft. „Elhallgatott 
zenekarok” című, MA-EMBERJUDIT2015-50/2015. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja és hozzájárul, hogy a 
kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban és epizódszámban (2x50 
perc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek 
mellett – a kérelem szerinti időtartamú és epizódszámú változatot szerkessze adásba, azzal, 
hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
  
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
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követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
6. MTVA-157/2017. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUART Művészeti Bt. kérelme 
 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 783/2017. (VII. 25.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUART 
Művészeti Bt. kérelméről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(EMBERJUDIT2016) kedvezményezetté nyilvánított DOKUART Művészeti Bt. „Itt-Hon és 
Ott-Hon" című, MA-EMBERJUDIT2016-11/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési 
határidő 2018. november 15-ére, a beszámolási határidő 2019. január 4-ére, valamint a 
bemutatási határidő 2019. május 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. 
 
7. MTVA-158/2017. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popfilm Kft. kérelme 
 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 784/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popfilm Kft. 
kérelmeiről 

 
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 Popfilm Kft. „Candide” című, MA-DARGAYATTILA2015-3/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által 2017. július 3-án benyújtott új 
költségterv-, illetve finanszírozási terv módosításra, valamint a 2017. június 29-én az 
utófinanszírozás engedményezésére vonatkozó kérelmeit a rendelkezésre álló adatok 
alapján elfogadja, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 
adatokkal történő feltöltésére. 
  
A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, döntése meghozatala során nem 
vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás 
igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti 
Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos 
jogosultsága – az Mktv. és a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet alapján – a közvetett állami 
támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása. 
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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. 
 
8. MTVA-159/2017. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2017. júniusi 

pénzügyi jelentése 
 

Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
9. 310/2017. A Miskolc 103,0 MHz körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2017. május 5-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 
Dr. Andrássy György főosztályvezető ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 785/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Miskolc 103,0 MHz körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2017. május 5-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy az Ifjúságért és Rádiózásért Egyesület a Médiatanács 
667/2017. (VI. 27.) számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az 
Mttv. 58. § (2) bekezdése alapján a Miskolc 103,0 MHz körzeti közösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárást a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig felfüggeszti. 
 
10. 334/2017. A Kaposvár 99,9 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2017. május 18-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 786/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Kaposvár 99,9 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2017. május 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás felfüggesztése 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Regionális Rádió Kft. a Médiatanács 711/2017. 
(VII. 11.) számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az Mttv. 
58. § (2) bekezdése alapján a Kaposvár 99,9 MHz helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárást a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig felfüggeszti. 
 
11. 335/2017. A Pécs 101,7 MHz körzeti kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2017. május 19-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 787/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Pécs 101,7 MHz körzeti kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2017. május 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Regionális Rádió Kft. a Médiatanács 713/2017. 
(VII. 11.) számú végzésének, valamint a Pécs Rádió Kft. a Médiatanács 714/2017. (VII. 11.) 
számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az Mttv. 58. § (2) 
bekezdése alapján a Pécs 101,7 MHz körzeti kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárást a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig felfüggeszti. 
 
12. 336/2017. A Veszprém 90,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2017. május 18-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 788/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Veszprém 90,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2017. május 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás felfüggesztése 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Regionális Rádió Kft. a Médiatanács 717/2017. 
(VII. 11.) számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az Mttv. 
58. § (2) bekezdése alapján a Veszprém 90,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárást a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig felfüggeszti. 
 
13. 333/2017. A Médiatanács által az Esztergom 98,1 MHz helyi kereskedelmi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. november 10-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 789/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Médiatanács által az Esztergom 98,1 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség hasznosítására 2016. november 10-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy az 

Esztergom 98,1 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására 2016. november 10-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményes. 

 
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy az 

Esztergom 98,1 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
hasznosítására megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján 
és a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a TURUL MÉDIA Kft. pályázó. 

 
3. A Médiatanács az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.9.1. k) 

pontja alapján megállapítja, hogy a Hold Reklám Kft. pályázó pályázati ajánlata 
tartalmilag érvénytelen, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata nem felel meg 
a Pályázati Felhívás 1.8.9. pontjában foglaltaknak. 
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4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított TURUL MÉDIA 

Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési 
eljárást. 

 
5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzé teszi. 
 
14. 337/2017. A Budapest 98,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
337/2/2017. Kiegészítés a 337/2017. számú előterjesztéshez: A Budapest 98,6 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika, dr. Auer János 
és Dr. Koltay András hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 790/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Budapest 98,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja G. Sz. I.-t a Budapest 98,6 
MHz körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati 
felhívás tervezethez benyújtott észrevétellel kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 791/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Budapest 98,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 98,6 
MHz körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 
 

A Médiatanács 792/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Budapest 98,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja az Előadóművészi Jogvédő 
Iroda Egyesületet és a Magyar Hangfelvételkiadók Szövetségét a Budapest 98,6 MHz körzeti 
közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás 
tervezethez benyújtott észrevétellel kapcsolatban. 
 
15. 338/2017. A Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 

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

A Médiatanács 793/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja az Amadeus Kft.-t a 
Szolnok 90,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
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irányuló pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban, a 2017. június 29-én megtartott 
közmeghallgatáson elhangzott észrevételeire vonatkozóan. 

 
A Médiatanács 794/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja a VIACOM Kft.-t a Szolnok 
90,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló 
pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevétellel kapcsolatban. 

 
A Médiatanács 795/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja a Magyar 
Hangfelvételkiadók Szövetségét a Szolnok 90,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezethez 
benyújtott észrevétellel kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 796/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Szolnok 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szolnok 90,4 MHz 
helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 
 
16. 311/2017. A Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány (Mária Rádió 

Bakony) Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz helyi közösségi médiaszolgáltatási 
jogosultsággal kapcsolatos kérelme 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 797/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány (Mária Rádió Bakony) Ajka 93,2 MHz + 
Várpalota 90,0 MHz helyi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 

 
A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-
tervezetet elfogadva – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján 
a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvány Ajka 93,2 MHz + Várpalota 90,0 MHz 
közösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) 
bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz 
legfeljebb 2022. november 24-ig megújítja. 
 
17. 325/2017. Az INTERAX Kft. iratmásolatok kiadása iránti kérelme 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 798/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az INTERAX Kft. iratmásolatok kiadása iránti kérelme 

 
A Médiatanács az INTERAX Kft. kérelme vonatkozásában az előterjesztés mellékletében 
szereplő végzés elfogadásával megtagadja a Radio Plus Kft. által a pályázati ajánlatában az 
Mttv. 153. § (2) bekezdése alapján védett titokként megjelölt adatokba történő betekintést és 
ehhez kapcsolódóan iratmásolat kiadását. 
 
18. 329/2017. Az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő 

bejelentés alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal 
szemben indított hatósági eljárások lezárása 

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

A Médiatanács 799/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

A Médiatanács a Domino TV Műsorszolgáltató Zrt. (d1 tv) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2016. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 800/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

A Médiatanács az ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. (Pannon Tv) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2016. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 801/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 
A Médiatanács az Enterart Produkciós Iroda Bt. (Szilas TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2016. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
  

A Médiatanács 802/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

A Médiatanács az Ipoly Média Kft. (Ipoly Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 



16 

médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2016. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 803/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

A Médiatanács Szabadi Attila egyéni vállalkozó (Régió Plusz Televízió) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2016. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 804/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

A Médiatanács a Xeropress Bt. (Körös Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2016. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 805/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

A Médiatanács a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár (TV Kisúj) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2016. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a 
jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja szerinti 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
  

A Médiatanács 806/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (BKTV) médiaszolgáltatóval 

szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató 
megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás 
tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja 
szerinti 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és a 2016. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 
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A Médiatanács 807/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

A Médiatanács az RTV Szekszárd Kft. (RTV Szekszárd) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 
66. § (3) bekezdésében rögzített, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért 
az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 31.250,- Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 808/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 
A Médiatanács az Trió-Média-Dunántúl Kft. (TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte 
az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás 
tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 
31.250,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 809/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte 
az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás 
tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 
35.000,- Ft bírsággal sújtja. 

 
A Médiatanács 810/2017. (VII. 25.) számú döntése 

az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 
1. A Médiatanács a B+B Kft. (Pátria TV) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott 

eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) 
bekezdésében rögzített, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az 
Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 62.500,- Ft bírsággal 
sújtja. 
 

2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és a 2016. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 
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A Médiatanács 811/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az éves beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő bejelentés alapján működő 
helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 

tárgyában 
 

A Médiatanács a Vár-Vill 96' Kft. "kt. a." (Vár TV) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
indult eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti. 
 
19. 330/2017. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós 

és helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi 
médiaszolgáltatói beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása 

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

A Médiatanács 812/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi médiaszolgáltatói beszámolási 
kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Fehérvár 

Médiacentrum Kft. (Székesfehérvár 99,2 MHz)] 
 
A Médiatanács a Fehérvár Médiacentrum Kft. (Székesfehérvár 99,2 MHz) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzített, valamint az 
Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 
megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 

 
A Médiatanács 813/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Pécsi 
Kommunikációs Központ Kft. (Pécs 35. csatorna)] 

 
A Médiatanács a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécs 35. csatorna) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzített, valamint az 
Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 
megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 814/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi médiaszolgáltatói beszámolási 
kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Zemplén 

Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Sátoraljaújhely 55. csatorna)] 
 
A Médiatanács a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Sátoraljaújhely 55. csatorna) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzített, valamint az 
Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 
megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
  

A Médiatanács 815/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi médiaszolgáltatói beszámolási 
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kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [ALBA 
REGIA Műsorszolgáltató Kft. (Székesfehérvár-Belváros 88,9 MHz)] 

 
A Médiatanács az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. (Székesfehérvár-Belváros 88,9 MHz) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzített, valamint az 
Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 
megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 816/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 
[PluszRádió Nonprofit Kft. (Győr 100,1 MHz)] 

 
A Médiatanács a PluszRádió Nonprofit Kft. (Győr 100,1 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 2016. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő 
magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 817/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Tilos 
Kulturális Alapítvány (Budapest 90,3 MHz)] 

 
A Médiatanács a Tilos Kulturális Alapítvány (Budapest 90,3 MHz) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte 
a hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 2016. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a 
jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja alapján 35.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 818/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi médiaszolgáltatói beszámolási 
kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Rádió Q 

Kft. (Budapest 99,5 MHz)] 
 
A Médiatanács a Rádió Q Kft. (Budapest 99,5 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 2016. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő 
magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
pontja alapján 31.250,- Ft bírsággal sújtja. 
  

A Médiatanács 819/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Kalló 
Gyula (Miskolc-Avas 88,7 MHz)] 
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1. A Médiatanács Kalló Gyula (Miskolc-Avas 88,7 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a 
hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 2016. 
évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján 
a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja alapján 20.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és a 2016. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 

  
20. 331/2017. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi 

kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi 
beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások 
lezárása 

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

A Médiatanács 820/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [A-tól Z-ig Bt. (Orosháza 90,2 MHz)] 

 
A Médiatanács az A-tól Z-ig Bt. (Orosháza 90,2 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
  

A Médiatanács 821/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [ECHO PENISOLA Kft. (Siófok 92,6 

MHz + Fonyód 101,3 MHz)] 
 
A Médiatanács az ECHO PENISOLA Kft. (Siófok 92,6 MHz + Fonyód 101,3 MHz) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a 
jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 822/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [INTERAX Kft. (Békéscsaba 88,9 

MHz)] 
 
A Médiatanács az INTERAX Kft. (Békéscsaba 88,9 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
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A Médiatanács 823/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Lokátor Hírműhely Kft. (Barcs 

102,7 MHz)] 
 

A Médiatanács a Lokátor Hírműhely Kft. (Barcs 102,7 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 824/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Rádió 96,3 Kft. (Paks 96,3 MHz)] 

 
A Médiatanács a Rádió 96,3 Kft. (Paks 96,3 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 825/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Rádió Antritt Kft. (Szekszárd 105,1 

MHz)] 
 
A Médiatanács a Rádió Antritt Kft. (Szekszárd 105,1 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 826/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [TELEKOM BÉKÉS Kft. 

(Békéscsaba 98,4 MHz)] 
 

A Médiatanács a TELEKOM BÉKÉS Kft. (Békéscsaba 98,4 MHz) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
  

A Médiatanács 827/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Viacom Kft. (Karcag 93,8 MHz)] 

 
A Médiatanács a Viacom Kft. (Karcag 93,8 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
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kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 828/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Viacom Kft. (Szolnok 92,2 MHz)] 

 
A Médiatanács a Viacom Kft. (Szolnok 92,2 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 

  
A Médiatanács 829/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 

teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Viacom Kft. (Tiszakécske 102,2 
MHz)] 

 
A Médiatanács a Viacom Kft. (Tiszakécske 102,2 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 830/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Fehérvár Médiacentrum Kft. 

(Székesfehérvár 48. csatorna)] 
 

A Médiatanács a Fehérvár Médiacentrum Kft. (Székesfehérvár 48. csatorna) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a 
jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 831/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 

(Ózd 51. csatorna)] 
 

A Médiatanács az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. (Ózd 51. csatorna) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a 
jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 832/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Szegedi Rendezvény- és 

Médiaközpont Nonprofit Kft. (Szeged 31. csatorna)] 
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A Médiatanács a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (Szeged 31. 
csatorna) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) 
bekezdés alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 
2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 833/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Szolnok Televízió Zrt. (Szolnok 47. 

csatorna)] 
 
A Médiatanács a Szolnok Televízió Zrt. (Szolnok 47. csatorna) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 834/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Alisca Network Kft. (Baja 94,3 

MHz)] 
 
A Médiatanács az Alisca Network Kft. (Baja 94,3 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § 
(3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 835/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Alisca Network Kft. (Dunaföldvár 

106,5 MHz)] 
 

A Médiatanács az Alisca Network Kft. (Dunaföldvár 106,5 MHz) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte 
a hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az 
Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 836/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Alisca Network Kft. (Paks 107,5 

MHz)] 
 

A Médiatanács az Alisca Network Kft. (Paks 107,5 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § 
(3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
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A Médiatanács 837/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 

teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Alisca Network Kft. (Szekszárd 
91,1 MHz)] 

 
A Médiatanács az Alisca Network Kft. (Szekszárd 91,1 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § 
(3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 838/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 

MHz)] 
 

A Médiatanács a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § 
(3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
  

A Médiatanács 839/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz)] 

 
A Médiatanács a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § 
(3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
  

A Médiatanács 840/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz)] 

 
A Médiatanács az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § 
(3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 35.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 841/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Alföld Kapuja Rádió Kft. (Cegléd 

92,5 MHz)] 
 

A Médiatanács az Alföld Kapuja Rádió Kft. (Cegléd 92,5 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
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szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § 
(3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 31.250,- Ft bírsággal sújtja. 

 
A Médiatanács 842/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 

teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Kultúr-Média Kft. (Szentes 106,1 
MHz)] 

 
A Médiatanács a Kultúr-Média Kft. (Szentes 106,1 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági 
szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért az Mttv. 186. § 
(3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 31.250,- Ft bírsággal sújtja. 

  
A Médiatanács 843/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 

teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 
MHz)] 

 
1. A Médiatanács a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 

hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a 
hatósági szerződése szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért 
az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 50.000,- Ft bírsággal 
sújtja. 
 

2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és a 2016. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 

 
A Médiatanács 844/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2016. évi beszámolási kötelezettség 

teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Rádió Eger Kft. "f.a." (Eger 101,3 
MHz)] 

 
A Médiatanács a Rádió Eger Kft. "f.a." (Eger 101,3 MHz) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból indult eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti. 
 
21. 332/2017. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 
31.) 

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

 
A Médiatanács 845/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Lánchíd Rádió Kft. 

(Lánchíd Rádió Száz pont Kettő)] 
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A Médiatanács a Lánchíd Rádió Kft. (Lánchíd Rádió Száz pont Kettő) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 846/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Sárrét Média Bt. 

(Sárrét FM)] 
 
A Médiatanács a Sárrét Média Bt. (Sárrét FM) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 847/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [M-Lite Kft. (96,3 

Rádió 1)] 
 
A Médiatanács az M-Lite Kft. (96,3 Rádió 1) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 
A Médiatanács 848/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Civil Rádiózásért 

Alapítvány (Civil Rádió)] 
 

A Médiatanács a Civil Rádiózásért Alapítvány (Civil Rádió) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 849/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Klubrádió Zrt. 
(Klubrádió)] 

 
A Médiatanács a Klubrádió Zrt. (Klubrádió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 850/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Rádió Q Kft. (Rádió 
Q)] 

 
A Médiatanács a Rádió Q Kft. (Rádió Q) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 
az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 851/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Tilos Kulturális 

Alapítvány (Tilos Rádió)] 
 



27 

A Médiatanács a Tilos Kulturális Alapítvány (Tilos Rádió) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 852/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Zemplén Televízió 
Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén Televízió)] 

 
A Médiatanács a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén Televízió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 

 
A Médiatanács 853/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Kalló Gyula (Code FM 

- 88,7)] 
 
A Médiatanács Kalló Gyula (Code FM - 88,7) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 854/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [FM1 Műsorszolgáltató 
Kft. (FM1 Rádió)] 

 
A Médiatanács az FM1 Műsorszolgáltató Kft. (FM1 Rádió) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 855/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Gyomaendrőd 

Kultúrájáért Egyesület (Rádió Sun)] 
 
A Médiatanács a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület (Rádió Sun) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 856/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Lánczos Kornél 

Gimnázium (Táska Rádió)] 
 
A Médiatanács a Lánczos Kornél Gimnázium (Táska Rádió) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 
A Médiatanács 857/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Actor Informatika és 

Nyomda Kft. (Pont Rádió)] 
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A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. (Pont Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 858/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Rádió Horizont Kft. 
(Rádió Törökszentmiklós)] 

 
A Médiatanács a Rádió Horizont Kft. (Rádió Törökszentmiklós) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 
A Médiatanács 859/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Magyar Sláger TV Kft. 

(Magyar Sláger TV)] 
 

A Médiatanács a Magyar Sláger TV Kft. (Magyar Sláger TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 860/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Bonum Tv Közhasznú 
Nonprofit Kft. (Bonum Tv)] 

 
A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 861/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [O2 TV Kft. (O2 Tv)] 
 

A Médiatanács az O2 TV Kft. (O2 Tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 
Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 862/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [„Kurca-Völgye” 

Egyesület (Kurca TV)] 
 

A Médiatanács a „Kurca-Völgye” Egyesület (Kurca TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 863/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Actor Informatika és 
Nyomda Kft. (Pont TV)] 
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A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. (Pont TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 864/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [AGORA Sport és 

Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. (Tatabányai Közösségi Televízió)] 
 
A Médiatanács az AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. (Tatabányai 
Közösségi Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) 
bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 865/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Baja Marketing Kft. 
(Bajai Televízió)] 

 
A Médiatanács a Baja Marketing Kft. (Bajai Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 
A Médiatanács 866/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Buda Környéki 

Médiaszolgáltató Kft. (BKTV)] 
 
A Médiatanács a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (BKTV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 867/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Érdi Városi Televízió 
és Kulturális Kft. (Érd Televízió)] 

 
A Médiatanács az Érdi Városi Televízió és Kulturális Kft. (Érd Televízió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 
A Médiatanács 868/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Erményi Csaba 

egyéni vállalkozó (Pomáz TV)] 
 

A Médiatanács Erményi Csaba egyéni vállalkozó (Pomáz TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 869/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Filmvarázs Stúdió Kft. 
(T1TV)] 
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A Médiatanács a Filmvarázs Stúdió Kft. (T1TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 870/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Füzesabonyi Városi 
Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. (Füzesabonyi Városi TV)] 

 
A Médiatanács a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. (Füzesabonyi 
Városi TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) 
bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 
A Médiatanács 871/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Hegyvidék Média Kft. 

(Hegyvidék Televízió)] 
 
A Médiatanács a Hegyvidék Média Kft. (Hegyvidék Televízió) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 872/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [INFONEXT Kft. (Info 
Tv)] 

 
A Médiatanács az INFONEXT Kft. (Info Tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 873/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Ipoly Média Kft. (Ipoly 
Televízió)] 

 
A Médiatanács az Ipoly Média Kft. (Ipoly Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 874/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Kortye Vilmos egyéni 
vállalkozó (WTV)] 

 
A Médiatanács Kortye Vilmos egyéni vállalkozó (WTV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 

A Médiatanács 875/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Mátyus Lajos egyéni 
vállalkozó (Soltvadkerti TV)] 
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A Médiatanács Mátyus Lajos egyéni vállalkozó (Soltvadkerti TV) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 876/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Öböl Tv Kft. (Öböl 
TV)] 

 
A Médiatanács az Öböl Tv Kft. (Öböl TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 877/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Pengő Ferenc egyéni 
vállalkozó (Karcag Televízió)] 

 
A Médiatanács Pengő Ferenc egyéni vállalkozó (Karcag Televízió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 
A Médiatanács 878/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [PROGETTO MÉDIA 

Kft. (FIX)] 
 
A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 879/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Rákosmente TV Kft. 
(Rákosmente TV)] 

 
A Médiatanács a Rákosmente TV Kft. (Rákosmente TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 
A Médiatanács 880/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [RTV Szekszárd Kft. 

(RTV Szekszárd)] 
 

A Médiatanács az RTV Szekszárd Kft. (RTV Szekszárd) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 881/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Sanocki Péter egyéni 
vállalkozó (Balmazújváros Televízió)] 
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A Médiatanács Sanocki Péter egyéni vállalkozó (Balmazújváros Televízió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 882/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Trió-Média-Dunántúl 
Kft. (TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL)] 

 
A Médiatanács a Trió-Média-Dunántúl Kft. (TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 
A Médiatanács 883/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 
A Médiatanács 884/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Petőfi Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Petőfi Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 885/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Bartók Rádió)] 

 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Bartók Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 

 
A Médiatanács 886/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Dankó Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Dankó Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
  

A Médiatanács 887/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Nemzetiségi Rádió)] 
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A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Nemzetiségi Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 

 
A Médiatanács 888/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna World Radio)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna World Radio) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 
tárgyában. 
 
22. 339/2017. A rádiós médiaszolgáltatók 2016. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 

vizsgálata vonatkozásában a Média Universalis Alapítvány médiaszolgáltató 
tekintetében meghozott 727/2017. (VII. 11.) számú döntés visszavonása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 889/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a rádiós médiaszolgáltatók 2016. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

vonatkozásában a Média Universalis Alapítvány médiaszolgáltató tekintetében meghozott 
727/2017. (VII. 11.) számú döntés visszavonása 

 
A Médiatanács a Média Universalis Alapítvány médiaszolgáltató tekintetében meghozott 
hatósági eljárás megindításáról szóló 727/2017. (VII. 11.) számú döntését visszavonja. 
 
23. 340/2017. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 

Zrt.-vel szemben a médiapiaci koncentráció megelőzésére, illetve a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 890/2017. (VII. 25.) számú döntése 
hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a 

médiapiaci koncentráció megelőzésére, illetve a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 

 
A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a 
releváns piaci tények és körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a 
médiaszolgáltatót az előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 
 
24. 341/2017. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel 

szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 891/2017. (VII. 25.) számú döntése 
hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében 

 
A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít a 
Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a releváns 
piaci tények és körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a 
médiaszolgáltatót az előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 
 
25. 342/2017. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a TV2 Média Csoport Zrt.-vel 

szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 892/2017. (VII. 25.) számú döntése 
hatósági ellenőrzési eljárás indítása a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében 

 
A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít a TV2 
Média Csoport Zrt.-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a releváns piaci 
tények és körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a médiaszolgáltatót 
az előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 
 
26. 343/2017. Előzetes szakhatósági hozzájárulás az AVALUE Befektetési Kft. és a 

Lapcom Kiadó Zrt. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában 
 
Dr. Pap Szilvia főosztályvezető ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika, dr. 
Auer János és Dr. Koltay András hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Médiatanács 893/2017. (VII. 25.) számú döntése 

előzetes szakhatósági hozzájárulás az AVALUE Befektetési Kft. és a Lapcom Kiadó Zrt. 
összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában 

 
A Médiatanács a mellékletben szereplő döntés elfogadásával az AVALUE Befektetési Kft. és 
a Lapcom Kiadó Zrt. összefonódásának médiaágazati engedélyezése tárgyában az előzetes 
szakhatósági hozzájárulást megadja. 
 
27. 312/2017. A Kalló Gyula által üzemeltetett Code FM – 88,7 állandó megnevezésű 

kisközösségi vételkörzetű (Miskolc-Avas 88,7 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 
2017. április 3-9. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g-h) 
pontjaiban, valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 218/2017. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 894/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Kalló Gyula által üzemeltetett Code FM – 88,7 állandó megnevezésű kisközösségi 

vételkörzetű (Miskolc-Avas 88,7 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017. április 3-9. között 
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sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, a 64. § (1) bekezdésének g-h) pontjaiban, valamint a 33. § (1) bekezdésének 

c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 
 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy Kalló Gyula (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 
Code FM – 88,7 állandó megnevezésű adóján a 2017. április 3-9. között sugárzott 
műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 
66. § (4) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt 
a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 150.000,- Ft 
összegű bírsággal sújtja. 
 

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Code FM – 88,7 állandó 
megnevezésű adóján a 2017. április 3-9. között sugárzott műsorában kettő alkalommal 
megsértette az Mttv. 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat, amely jogsértés 
miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat 
közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 

  
28. 313/2017. Az LP Média Kft. által üzemeltetett „hatoscsatorna” 

médiaszolgáltatásban 2017. április 2 – május 31. között sugárzott Romeo Caffe 
című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 
megsértése] – előzmény: 264/2017. számú előterjesztés 

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

 
A Médiatanács 895/2017. (VII. 25.) számú döntése 

az LP Média Kft. által üzemeltetett „hatoscsatorna” médiaszolgáltatásban 2017. április 2 – 
május 31. között sugárzott Romeo Caffe című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 

20. § (3) bekezdésének megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett a 
„hatoscsatorna” megnevezésű körzeti közösségi médiaszolgáltatás 2017. április 2 – május 
31. közötti működése során négyszázötvenkettő alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezését, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés 
bb) alpontja alapján 135 600 Ft bírsággal sújtja.  
  
29. 314/2017. Az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. által üzemeltetett Pont Rádió 

(Mezőtúr 89,9 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. 
május 15-21. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, illetve a 33. § (1) bekezdés c) 
pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 896/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. által üzemeltetett Pont Rádió (Mezőtúr 89,9 

MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. május 15-21. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, illetve a 33. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 
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A Médiatanács hatósági eljárást indít az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Pont Rádió 
(Mezőtúr 89,9 MHz) állandó megnevezésű adón 2017. május 15-21. között a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § 
(12) bekezdésében, illetve a 33. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
30. 315/2017. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő 

országos médiaszolgáltatók 2017. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 
20. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése az AMC 
Networks Central Europe Kft. által üzemeltetett Spektrum TV csatornán] 

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

A Médiatanács 897/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 

médiaszolgáltatók 2017. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (8) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése az AMC Networks Central 

Europe Kft. által üzemeltetett Spektrum TV csatornán] 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 
hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (8) bekezdés 2017. 
április 4-én a Spektrum TV csatornán egy esetben történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
31. 316/2017. A KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett Karcag FM (Karcag 88,0 MHz) 

állandó megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás 2017. május 22 – 28. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, a 66. § (4) bekezdés h) pontjában, valamint a 33. § (1) bekezdésének 
c) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 898/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett Karcag FM (Karcag 88,0 MHz) állandó megnevezésű 

kisközösségi médiaszolgáltatás 2017. május 22-28. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdés h) 

pontjában, valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 
megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a KUN-MÉDIA Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 
63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdés h) pontjában, valamint a 33. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Karcag FM 
állandó megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás 2017. május 22-28. közötti adáshéten 
történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
32. 317/2017. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági 

vizsgálatának eredménye (2017. április – május – június) [DIGITAL MEDIA AND 
COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 TV, 4-es csatorna és Galaxy TV] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 899/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2017. 
április – május – június) [DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. – Story5 TV, 4-es 

csatorna 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 2017. április 16-án a 01:20:25 – 
01:25:10 közötti időszakokban sugárzott műsorrészek vonatkozásában, 

 a 4-es csatorna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. június 6-án a 14:25:32 – 
14:30:26 és a 15:28:13 – 15:41:13 közötti időszakokban sugárzott műsorrészek 
vonatkozásában,   

 a Galaxy TV elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. április 8-án a 16:43:20 – 
16:49:35, április 16-án a 16:43:24 – 16:50:23, a június 4-én 13:29:10 – 13:43:58, 
valamint június 5-én a 12:50:31– 13:17:09 közötti időszakokban sugárzott 
műsorrészek vonatkozásában, 

az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
33. 318/2017. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági 

vizsgálatának eredménye (2017. április – május – június [AMC Networks Central 
Europe Kft. – Sport 2] 

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

A Médiatanács 900/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2017. 

április – május – június [AMC Networks Central Europe Kft. – Sport 2] 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít az AMC Networks Central Europe Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Sport 2 
elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. április 16-án a 00:01:59 - 00:10:56, 01:17:58 - 
01:27:38, 01:27:39 - 01:36:31 és 01:36:32 - 01:53:23 közötti, 2017. május 9-én a 12:49:12 - 
13:06:35, 13:59:05 - 14:31:19 és 14:32:23 - 15:04:05 közötti, valamint 2017. június 26-án a 
12:08:01 - 12:33:45, 13:58:48 - 14:29:11 és 14:30:37 - 14:53:25 közötti időszakokban 
sugárzott műsorrészek vonatkozásában, az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés 
vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
34. 319/2017. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2017. 

április és május hónapban sugárzott Bringasáv 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. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 901/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2017. április és május 
hónapban sugárzott Bringasáv 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 a 2017. április 22-én 11 óra 54 perctől 
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sugárzott és április 27-én 12 óra 10 perctől megismételt, Bringasáv című műsorszámban 
az RTL Klub csatornán, összesen két-két alkalommal történt vélelmezett megsértése 
tárgyában.  
 

2. Indítványozza továbbá a Hivatal, hogy a tényállás teljes körű tisztázása érdekében a 
Médiatanács hívja fel a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon, a 2017. április 22-én 11 óra 
54 perctől sugárzott és április 27-én 12 óra 10 perctől megismételt Bringasáv című 
műsorszámokban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg 
Cofidist és, ha igen, csatolja az erről szóló dokumentumokat. 
 

3. A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 
hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (9) bekezdésének a 
2017. május 13-án 11 óra 36 perctől sugárzott és május 17-én 1 óra 31 perctől 
megismételt Bringasáv műsorszámban, az RTL Klub csatornán, összesen két 
alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában.  

 
A Médiatanács 902/2017. (VII. 25.) számú döntése 

a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2017. április és május 
hónapban sugárzott Bringasáv című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 

bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése] 
 

A Hivatal indítványozza, hogy a Médiatanács ne indítson hatósági eljárást a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 2017. április 29-én 11 óra 49 
perctől sugárzott és május 3-án 1 óra 20 perctől megismételt, valamint 2017. május 27-én 11 
óra 42 perctől sugárzott Bringasáv című műsorszámban az RTL Klub csatornán történt 
vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
35. 320/2017. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM adón 2017. április 25-én 

16 óra 9 perctől sugárzott Paláver című műsorszám miatt érkezett bejelentések [az 
Smtv. 14. § (1) bekezdésének és a 17. § (1) bekezdésének megsértése] – előzmény: 
232/2017. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 903/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM adón 2017. április 25-én 16 óra 9 perctől 

sugárzott Paláver című műsorszám miatt érkezett bejelentések [az Smtv. 14. § (1) 
bekezdésének és a 17. § (1) bekezdésének megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Karc FM adón 2017. április 25-én 16 
óra 9 perctől sugárzott (április 26-án 4 óra 8 perctől megismételt), valamint a www.karcfm.hu 
lekérhető médiaszolgáltatáson folyamatosan elérhető Paláver című műsorszám 
közzétételével megsértette az Smtv. 14. § (1) és a 17. § (1) bekezdését, ezért 
  
1. az Smtv. 14. § (1) bekezdésének megsértése miatt az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

pontja alapján a Médiaszolgáltatót összesen 200 000 Ft összegű bírsággal sújtja;  
  

2. az Smtv. 17. § (1) bekezdésének megsértése miatt az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
pontja alapján  a Médiaszolgáltatót összesen 200 000 Ft összegű bírsággal sújtja; 
  

3. az Mttv. 187. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Médiaszolgáltatót az alábbi közlemény 
közzétételére kötelezi: 
  

http://www.karcfm.hu/
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„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a 
Médiaszolgáltató a Karc FM adón 2017. április 25-én sugárzott (és április 26-án 
megismételt) Paláver című műsorszámmal megsértette az emberi méltóság tiszteletben 
tartását előíró és a gyűlöletkeltésre alkalmas médiatartalmak közzétételét tiltó törvényi 
rendelkezéseket. Az Országházban történt civil tiltakozásról szóló hírhez hozzászólva a 
műsorvezető olyan véleményt fogalmazott meg, amely szerint a civil aktivisták hasonló 
demonstrációit erőszakkal kell megakadályozni. A műsorszám által közvetített üzenet az 
emberi méltósághoz való jog sérelme mellett alkalmas volt az érintett csoporttal 
szembeni nagyfokú ellenséges indulat, gyűlölet keltésére.”  
  
A közleményt a Médiaszolgáltató az internetes honlapjának (lekérhető 
médiaszolgáltatásának) nyitóoldalán jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 
három napon belül köteles úgy közzétenni, hogy a honlap megnyitásakor a teljes 
információ olvasható legyen a közzétételtől számított hét napig folyamatosan. 
  
Szintén köteles a Médiaszolgáltató a közleményt a Paláver című műsorszámában (vagy 
a műsorszám időközbeni megszűnése esetén annak időpontjában közzétett más 
műsorszámban) jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül egy 
alkalommal közzétenni (felolvasni).  
  

4. az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, és 
ennek keretében kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az eljárás tárgyát képező 
médiatartalmat a Médiatanács határozatának közlését követően haladéktalanul távolítsa 
el a www.karcfm.hu címen elérhető lekérhető médiaszolgáltatásáról; 
  

5. a Médiatanács döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőket.   
 
36. 321/2017. B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom Országgyűlési 

Képviselőcsoport sajtóosztálya munkatársának kiegyensúlyozottsági kérelme a 
TV2 Média Csoport Zrt. TV2 adóján 2017. június 4-én 17:59:57 órai kezdettel 
sugárzott Tények című műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 904/2017. (VII. 25.) számú döntése 
B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom Országgyűlési Képviselőcsoport sajtóosztálya 
munkatársának kiegyensúlyozottsági kérelme a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 adóján 2017. 
június 4-én 17:59:57 órai kezdettel sugárzott Tények című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács B. A., a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtóosztálya munkatársának 
kiegyensúlyozottsági kérelme alapján indult eljárásban megállapítja, hogy a TV2 Média 
Csoport Zrt. a TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. június 4-én 17:59:57 
órától sugárzott „Tények” című műsorszámával megsértette a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában foglalt 
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét és a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 12. § (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 181. § (5) bekezdése alapján kötelezi a Médiaszolgáltatót 
a Médiatanács döntésének vagy a döntésben meghatározott közleménynek a közzétételére, 
vagy arra, hogy adjon lehetőséget a Kérelmezőnek az általa kifogásolt, hiányzó álláspontja 
megjelenítésére. 
 
37. 322/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke kiegyensúlyozottsági kérelme 

a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Kossuth 

http://www.karcfm.hu/
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Rádió adóján 2017. június 22-én 6 óra 30 perc után sugárzott „180 perc” című 
műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 905/2017. (VII. 25.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Kossuth Rádió adóján 
2017. június 22-én 6 óra 30 perc után sugárzott „180 perc” című műsorszámmal 

kapcsolatban 
 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen 
Működő Nonprofit Részvénytársaság a Kossuth Rádió adóján 2017. június 22-én 6 óra 30 
perc után sugárzott „180 perc” című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról 
és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában 
meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
38. 323/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2017. június 25-én 
06:38:03 órai kezdettel sugárzott Ma reggel című műsorszámmal kapcsolatban 

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

 
A Médiatanács 906/2017. (VII. 25.) számú döntése 

Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2017. június 25-én 06:38:03 órai kezdettel 

sugárzott Ma 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. 
az M1 adóján 2017. június 25-én 06:38:03 órai kezdettel sugárzott Ma reggel című 
műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét. 
 
39. 324/2017. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) 

állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. május 8-14. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 247/2017. számú 
előterjesztés 

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

A Médiatanács 907/2017. (VII. 25.) számú döntése 
az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó megnevezésű 

közösségi médiaszolgáltatás 2017. május 8-14. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy az INFORÁDIÓ Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az 
általa üzemeltetett Inforádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. május 
8-14. közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
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rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
70.000 Ft bírsággal sújtja. 
 
40. 326/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. június 
28-án 7 óra 1 perces kezdettel sugárzott „Krónika” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

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

 
A Médiatanács 908/2017. (VII. 25.) számú döntése 

Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. június 28-án 7 óra 1 perces 

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. június 28-án 7 óra 1 perces kezdettel sugárzott „Krónika” 
című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét. 
 
41. 327/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke kiegyensúlyozottsági kérelme 

a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Kossuth 
Rádió adóján 2017. május 18-án 7 óra után sugárzott „180 perc” című 
műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 909/2017. (VII. 25.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Kossuth Rádió adóján 
2017. május 18-án 7 óra után sugárzott „180 perc” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen 
Működő Nonprofit Részvénytársaság a Kossuth Rádió adóján 2017. május 18-án 7 óra után 
sugárzott „180 perc” című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában 
meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
42. 328/2017. Ifj. T. I. bejelentése sajtótermékek megvásárlásával kapcsolatosan 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 910/2017. (VII. 25.) számú döntése 
ifj. T. I. bejelentése sajtótermékek megvásárlásával kapcsolatosan 

 
A Médiatanács ifj. T. I. bejelentése alapján nem rendeli el hatósági ellenőrzés lefolytatását, 
szakhatósági állásfoglalást nem bocsát ki, mely döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a 
bejelentőt. 
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43. T-42/2017. V. P. D. és S. J. fellebbezése a Hivatal MN/14695-2/2017. számú, érdemi 
vizsgálat nélkül elutasító végzése ellen 

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

A Médiatanács 911/2017. (VII. 25.) számú döntése 
V. P. D. és S. J. fellebbezése a Hivatal MN/14695-2/2017. számú érdemi vizsgálat nélkül 

elutasító végzése ellen 
 
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2017. május 15. napján kelt, MN/14695-2/2017. számú 
végzése ellen V. P. D. és S. J. által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú 
végzést helybenhagyja. 
 
44. B-8/2017. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2017. június) 
 
Dr. Karas Monika ismertette a beszámolót. A Médiatanács egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 912/2017. (VII. 25.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2017. június) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
45. E-37/2017. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2017. I. 

félévben eddig elvégzett tevékenységéről és eredményeiről 
 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tagjai 
tudomásul vettek.  
 
46. E-38/2017. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által, a Médiatanács 

határozatának felülvizsgálata tárgyában hozott ítélet 
 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tagjai tudomásul vettek.  
 
Dr. Karas Monika az ülést 15 óra 22 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2017. július 27. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

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


