JEGYZŐKÖNYV,
amely a Médiatanács tárgyalótermében 2017. október 17-én (kedden)
megtartott Médiatanács ülésről készült.
A Médiatanács részéről jelen vannak:
dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-24. pontoknál/
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/
Az NMHH részéről jelen vannak:
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-24. pontoknál/
dr. Karácsony Kamilla főosztályvezető /1-24. pontoknál/
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-24. pontoknál/
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-24. pontoknál/
Mádl András főosztályvezető /15-24. pontoknál/
Vajda Boglárka osztályvezető /1-24. pontoknál/
dr. Szabó Emese a jegyzőkönyv vezetője /1-24. pontoknál/
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak:
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-4. pontoknál/
Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/

Az ülést dr. Karas Monika 10 óra 7 perckor megnyitotta és megállapította annak
határozatképességét. Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és
tájékoztató napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett az 1108/2017. (X. 17.) számon az alábbi előterjesztéseket és
tájékoztatót vette napirendre.
MTVA-207/2017. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2017 pályázati eljárás második
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása
MTVA-208/2017. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás
2017/41. heti bírálóbizottsági ajánlása
MTVA-209/2017. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított BODDAH Riotfilm Kft. kérelme
MTVA-210/2017. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 és
EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásokban kedvezményezetté nyilvánított Debreceni
Mozgóképkultúra Alapítvány kérelme
432/2017. A Pécs 101,7 MHz körzeti kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2017. május 19-én közzétett pályázati felhívásra 2017. június 28-án
beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata
432/2/2017. Kiegészítés a 432/2017. számú előterjesztéshez: A Pécs 101,7 MHz körzeti
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017. május 19-én közzétett pályázati
felhívásra 2017. június 28-án beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata
441/2017. A Tokaj 101,8 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2017. július 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás
lezárása
442/2017. A KREDIT HOLDING Kft. (Best FM Rádió) Debrecen 104,6 MHz helyi
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme
443/2017. A Zenebolygó Kft. (91,1 Rádió 1) Nyíregyháza 91,1 MHz helyi kereskedelmi
rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme
453/2017. A Budapest 98,6 MHz körzeti közösségi médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2017. augusztus 21-én közzétett pályázati felhívásra 2017. október 2-án
beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata
454/2017. A Gyöngyösi TV Kft. (Gyöngyös 27. csatorna, Gyöngyösi Városi Televízió)
kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Gyöngyös 27. csatorna
vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján
455/2017. Az INTERAX Kft. kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az Mttv.
65. § (11) bekezdése alapján a Békéscsaba 88,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség
vonatkozásában
456/2017. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. (Balatonkeresztúr 43. csatorna, Keszthelyi
Televízió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Balatonkeresztúr
43. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján
457/2017. A Pannon Broadcast TV Kft. (Budapest 31. csatorna, Főnix TV) kérelme
ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapest 31. csatorna
vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján
458/2017. A Tapolcai Média Közalapítvány (Tapolca 28. csatorna, Tapolcai Városi Televízió)
kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Tapolca 28. csatorna
vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján
444/2017. A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség beadványa a Magyar RTL Televízió
Zrt.-vel és a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság 5.Kpk.46.449/2016/6. végzése alapján folytatott eljárás lezárása [előzmény:
276/2017. számú előterjesztés - A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség beadványa a
Magyar RTL Televízió Zrt.-vel és a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben - a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.46.449/2016/6. végzése alapján, a Médiatanács
1328/2016. (XI. 15.) számú végzésével megszüntetett eljárás folytatása]
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450/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. szeptember 18-án
05:59:49 órai kezdettel sugárzott 180 perc című műsorszámmal kapcsolatban
447/2017. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos
médiaszolgáltatók 2017. július havi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3)
bekezdésének megsértése a Békéscsabai Médiacentrum Kft. által üzemeltetett 7.TV körzeti
médiaszolgáltatásában] – előzmény: 383/2017. számú előterjesztés
447/2/2017. Kiegészítés a 447/2017. számú előterjesztéshez: A körzeti és a rendszeresen
vizsgált országos mintában nem szereplő országos médiaszolgáltatók 2017. július havi
adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a
Békéscsabai Médiacentrum Kft. által üzemeltetett 7.TV körzeti médiaszolgáltatásában] –
előzmény: 383/2017. számú előterjesztés
448/2017. A Balatontipp.hu internetes sajtótermékben 2017. szeptember 15-én megjelent,
Balatonszepezd – A Halász utcaiak felszámolnák a kerékpárutat a házaik előtt című cikket
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) bekezdés érvényesülése]
449/2017. A Fehérvár Médiacentrum Kft. által üzemeltetett Vörösmarty Rádió állandó
megnevezésű helyi vételkörzetű (Székesfehérvár 99,2 MHz) közösségi médiaszolgáltatás
2017. szeptember 11-17. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]
451/2017. A World Média Kft. által üzemeltetett Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű
helyi vételkörzetű (Vác 94,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017. július 3-9. között
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések
megsértése] – előzmény: 380/2017. számú előterjesztés
452/2017. A televíziós egészségügyi magazinműsorok célvizsgálata
E-48/2017. A Médiatanács követelés állománya (2017. szeptember)
Napirendi pontok tárgyalása
1. MTVA-207/2017. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2017 pályázati eljárás
második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása
Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Auer János
hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1109/2017. (X. 17.) számú döntése
a KMUSZ2017 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 483/2017. (V. 16.) számú döntésével
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók
folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2017. évi
vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2017 pályázati eljárás második
fordulójából az alábbi pályázatokat érvénytelenség miatt kizárja:
iktatószám: MAKMUSZ2017…/2017.
11
29
33

a pályázó neve

a médiaszolgáltatás
megnevezése

MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft.
LP Média Kft.
Karc FM Média Kft.

90.9 Jazzy Rádió
hatoscsastorna
Karc FM

3

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 483/2017. (V. 16.) számú döntésével
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók
folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2017. évi
vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2017 pályázati eljárás második
fordulójában – 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: MAKMUSZ2017…/2017.
5
12
15
22
23
24
28
30
34
35
36

a médiaszolgáltatás
megnevezése

a kedvezményezett neve

MŰSOR-HANG Zrt.
Trend FM
Média Universalis Alapítvány
Első Pesti Egyetemi Rádió
ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft.
Alpha Rádió
TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft.
Trió TV Dunántúl
DIGART-M Kft.
Szentes Televízió
B.-A.-Z. Megye Betegeiért Alapítvány
Csillagpont Rádió
Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület
Rádió Sun
Centrum Televízió Kft.
Centrum TV
IRÁNY Média 2012 Kft.
Irány TV
XEROPRESS Bt.
Körös Televízió
TISZApART MÉDIA Kft.
TiszapART televízió
"EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit
Európa Rádió (Miskolc)
Közhasznú Kft.
MEDIORIX BT.
Rádió Szarvas
Lánczos Kornél Gimnázium
Táska Rádió
Kistelek Város Művelődéséért és
Városi Televízió Kistelek
Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány
a megítélt támogatás összesen:

37
38
39
40
15 db

a megítélt
támogatás (Ft)
1 967 205
460 617
560 000
1 934 060
1 712 000
589 686
835 000
4 059 635
2 876 096
4 472 000
2 675 910
464 320
639 920
814 816
2 750 816
26.812.081 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 483/2017. (V. 16.) számú döntésével
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók
folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2017. évi
vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2017 pályázati eljárás második
fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva
az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti
támogatásban:
iktatószám: MAKMUSZ2017…/2017.
26
31
32

a pályázó neve
Favorit Masters Kft.
Kortye Vilmos
Füzesabonyi Városi Televíziózást
Segítő Nonprofit Kft.

a médiaszolgáltatás
megnevezése
Rádió Rock
WTV
Füzesabonyi Városi Televízió

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 483/2017. (V. 16.) számú döntésével
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók
folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2017. évi
vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2017 pályázati eljárás második
fordulóját lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy
 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,

4




5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás második
fordulójának eredményéről, és a harmadik fordulóban rendelkezésre álló
keretösszegről szóló közleményt,
bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak
átutalásáról határidőben intézkedjen.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. október 3-ai ajánlása
2. MTVA-208/2017. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2016 pályázati
eljárás 2017/41. heti bírálóbizottsági ajánlása
Dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas
Monika hozzászólt. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta
az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1110/2017. (X. 17.) számú döntése
az ESCHERKÁROLY2016 pályázati eljárás 2017/41. hetében beérkezett pályázat
bírálóbizottsági ajánlásáról
1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(ESCHERKÁROLY2016) 2017/41. hetében – a jelen döntés mellékletét képező
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot
nem részesíti támogatásban:
az iktatószám: MAESCHERKÁROLY
2016-…/2017.

a pályázó neve

a megörökítendő
esemény megnevezése

27

MONTAGE-VIDEO
Kkt.

Magyar Napok Izraelben

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 611/2016. (VI. 7.) számú döntésével
a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események
azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett pályázati eljárás
(ESCHERKÁROLY2016) 2017/41. heti fordulóját lezárja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy
 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázót,
 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2017/41.
heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt,
 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2017. október 13-ai ajánlása
3. MTVA-209/2017. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított BODDAH Riotfilm Kft. kérelme
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
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A Médiatanács 1111/2017. (X. 17.) számú döntése
a MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított BODDAH
Riotfilm Kft. kérelméről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban
(MACSKÁSSYGYULA2016) kedvezményezetté nyilvánított BODDAH Riotfilm Kft.
(korábban: Riotfilm Kft.) „Róma bukása” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2016-11/2016.
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott




határidő-módosításra vonatkozó kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési
határidő 2017. december 31-ére, a beszámolási határidő 2018. február 28-ára,
valamint a bemutatási határidő 2018. április 30-ára történő módosításához, azzal,
hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő
feltöltésére;
időtartam-módosításra vonatkozó kérelmet elfogadja és hozzájárul, hogy a
kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (18 perc) készítse el,
továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett –
a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a
médiaszolgáltatót.
4. MTVA-210/2017. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 és
EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásokban kedvezményezetté nyilvánított Debreceni
Mozgóképkultúra Alapítvány kérelme
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket
hozta:
A Médiatanács 1112/2017. (X. 17.) számú döntése
a KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Debreceni
Mozgóképkultúra Alapítvány kérelméről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban
(KOLLÁNYIÁGOSTON2016) kedvezményezetté nyilvánított Debreceni Mozgóképkultúra
Alapítvány „A modern cirkusz atyja” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2016-33/2016.
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott,
társrendező bevonására vonatkozó kérelmet elfogadja, 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.
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A Médiatanács 1113/2017. (X. 17.) számú döntése
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Debreceni
Mozgóképkultúra Alapítvány kérelméről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban
(EMBERJUDIT2016) kedvezményezetté nyilvánított Debreceni Mozgóképkultúra
Alapítvány „Csodálattal és hálával” című, MA-EMBERJUDIT2016-56/2016. iktatószámon
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott, társrendező
bevonására vonatkozó kérelmet elfogadja.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.
5. 432/2017. A Pécs 101,7 MHz körzeti kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség hasznosítására 2017. május 19-én közzétett pályázati felhívásra 2017.
június 28-án beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata
432/2/2017. Kiegészítés a 432/2017. számú előterjesztéshez: A Pécs 101,7 MHz
körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017. május 19-én
közzétett pályázati felhívásra 2017. június 28-án beérkezett pályázati ajánlatok
tartalmi vizsgálata
Dr. Andrássy György főosztályvezető részletesen ismertette az előterjesztést és annak
kiegészítését. Az előterjesztő válaszolt dr. Auer János és dr. Karas Monika kérdéseire. A
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1114/2017. (X. 17.) számú döntése
a Pécs 101,7 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017. május
19-én közzétett pályázati felhívásra 2017. június 28-án beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi
vizsgálata
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. §
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.5. pontja alapján felvilágosítást kér a
P1 Rádió Kft. pályázótól a Pécs 101,7 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 2017. június 28án benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal kapcsolatban:
 a pályázó részletesen fejtse ki, hogy a „Hajnali Magazin” című műsorszám miként
vehető az Mttv. 83. §-a szerinti célt szolgáló közszolgálati műsorszámként figyelembe
a Pályázati Felhívás 2.4.6.2. pontjában foglaltak fényében,
 a pályázó részletesen fejtse ki, hogy a „Hajnali Magazin” és a „Jó Reggelt Pécs!”
című műsorszám miként vehető a Pályázati Felhívás értelmező rendelkezései szerinti
helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámként
figyelembe a Pályázati Felhívás 2.4.6.2. pontjában foglaltak fényében.
6. 441/2017. A Tokaj 101,8 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2017. július 14-én közzétett pályázati felhívással megindított
pályázati eljárás lezárása
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket
hozta:
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A Médiatanács 1115/2017. (X. 17.) számú döntése
a Tokaj 101,8 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására
2017. július 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása
(Hegyalja Média Kft. pályázó)
1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Tokaj 101,8 MHz helyi közösségi rádiós
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárásban benyújtott
valamennyi pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – megállapítja az Mttv. 62. § (2)
bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.12.3.2. pontja alapján, hogy az Mttv. 62. § (1)
bekezdésének a) pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen.
2. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.
A Médiatanács 1116/2017. (X. 17.) számú döntése
a Tokaj 101,8 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására
2017. július 14-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása
A Médiatanács felkéri a Hivatalt a 469/2017. (V. 8.) számú döntésével elfogadott
frekvenciatervű Tokaj 101,8 MHz helyi közösségi médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetére vonatkozó előterjesztés
kidolgozására.
7. 442/2017. A KREDIT HOLDING Kft. (Best FM Rádió) Debrecen 104,6 MHz helyi
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1117/2017. (X. 17.) számú döntése
a KREDIT HOLDING Kft. (Best FM Rádió) Debrecen 104,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme
A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítástervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése
alapján a KREDIT HOLDING Kft. Debrecen 104,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós
médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített
együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2022. december 30-ig
megújítja.
8. 443/2017. A Zenebolygó Kft. (91,1 Rádió 1) Nyíregyháza 91,1 MHz helyi
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1118/2017. (X. 17.) számú döntése
a Zenebolygó Kft. (91,1 Rádió 1) Nyíregyháza 91,1 MHz helyi kereskedelmi rádiós
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme
A Médiatanács a jelen előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítástervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése
alapján a Zenebolygó Kft. Nyíregyháza 91,1 MHz helyi kereskedelmi rádiós
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médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített
együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2022. december 22-ig
megújítja.
9. 453/2017. A Budapest 98,6 MHz körzeti közösségi médiaszolgáltatási lehetőség
hasznosítására 2017. augusztus 21-én közzétett pályázati felhívásra 2017. október
2-án beérkezett pályázati ajánlatok vizsgálata
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket
hozta:
A Médiatanács 1119/2017. (X. 17.) számú döntése
a Budapest 98,6 MHz körzeti közösségi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017.
augusztus 21-én közzétett pályázati felhívásra 2017. október 2-án beérkezett pályázati
ajánlatok vizsgálata (Manna Vision Media Kft.)
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése,
valamint a Budapest 98,6 MHz körzeti vételkörzetű, közösségi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség hasznosítására 2017. augusztus 21-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1.
pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Manna Vision Media Kft. pályázót
 a Pályázati Felhívás 2.5.9.1. d) pontja szerinti adóigazolások,
 a Pályázati Felhívás 2.5.8.10. pontjának mindenben megfelelő nyilatkozat benyújtása,
 a Formanyomtatvány IV.2. pontja szerinti táblázat megfelelő kitöltése,
 a Formanyomtatvány III. 1. pontja szerinti táblázatban szereplő adatokkal
összhangban álló médiaszolgáltatási szabályzat, és
 a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett költségeket bemutató táblázatában
szereplő adatokkal összhangban álló eredménykimutatás-tervek és mérlegtervek
benyújtása tekintetében.
A Médiatanács 1120/2017. (X. 17.) számú döntése
a Budapest 98,6 MHz körzeti közösségi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017.
augusztus 21-én közzétett pályázati felhívásra 2017. október 2-án beérkezett pályázati
ajánlatok vizsgálata (Scaletta Kft.)
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése,
valamint a Budapest 98,6 MHz körzeti vételkörzetű, közösségi rádiós médiaszolgáltatási
lehetőség hasznosítására 2017. augusztus 21-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1.
pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a Scaletta Kft. pályázót a Formanyomtatvány VI. pontja
szerinti tervezett költségeket és tervezett bevételeket bemutató táblázat benyújtása
tekintetében.
10. 454/2017. A Gyöngyösi TV Kft. (Gyöngyös 27. csatorna, Gyöngyösi Városi
Televízió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a
Gyöngyös 27. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1121/2017. (X. 17.) számú döntése
a Gyöngyösi TV Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a
Gyöngyös 27. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján
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A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási
szerződést köt a Gyöngyösi TV Kft.-vel a Gyöngyös 27. csatorna audiovizuális
médiaszolgáltatási lehetőség 2018. január 1. és 2020. szeptember 5. közötti időszakban
történő használatára, az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint.
11. 455/2017. Az INTERAX Kft. kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az
Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Békéscsaba 88,9 MHz médiaszolgáltatási
lehetőség vonatkozásában
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1122/2017. (X. 17.) számú döntése
az INTERAX Kft. kérelme ideiglenes hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11)
bekezdése alapján a Békéscsaba 88,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában
A Médiatanács az INTERAX Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése
alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Békéscsaba 88,9 MHz
helyi médiaszolgáltatási lehetőségre a 2017. november 13. és 2018. január 11. közötti
időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak
szerint.
12. 456/2017. A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. (Balatonkeresztúr 43. csatorna,
Keszthelyi
Televízió)
kérelme
ideiglenes
médiaszolgáltatási
szerződés
megkötésére a Balatonkeresztúr 43. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10)
bekezdése alapján
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1123/2017. (X. 17.) számú döntése
a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés
megkötésére a Balatonkeresztúr 43. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése
alapján
A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási
szerződést köt a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.-vel a Balatonkeresztúr 43. csatorna
audiovizuális médiaszolgáltatási lehetőség 2018. január 1. és 2020. szeptember 5. közötti
időszakban történő használatára, az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés
szerint.
13. 457/2017. A Pannon Broadcast TV Kft. (Budapest 31. csatorna, Főnix TV) kérelme
ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapest 31. csatorna
vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1124/2017. (X. 17.) számú döntése
a Pannon Broadcast TV Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére
a Budapest 31. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján
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A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási
szerződést köt a Pannon Broadcast TV Kft.-vel a Budapest 31. csatorna audiovizuális
médiaszolgáltatási lehetőség 2018. január 1. és 2020. szeptember 5. közötti időszakban
történő használatára, az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint.
14. 458/2017. A Tapolcai Média Közalapítvány (Tapolca 28. csatorna, Tapolcai Városi
Televízió) kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére a Tapolca
28. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1125/2017. (X. 17.) számú döntése
a Tapolcai Média Közalapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés
megkötésére a Tapolca 28. csatorna vonatkozásában az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján
A Médiatanács az Mttv. 65. § (10) bekezdése alapján ideiglenes hatósági médiaszolgáltatási
szerződést köt a Tapolcai Média Közalapítvánnyal a Tapolca 28. csatorna audiovizuális
médiaszolgáltatási lehetőség 2018. január 1. és 2020. szeptember 5. közötti időszakban
történő használatára, az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződés szerint.
15. 444/2017. A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség beadványa a Magyar RTL
Televízió Zrt.-vel és a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben - a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.46.449/2016/6. végzése alapján
folytatott eljárás lezárása [előzmény: 276/2017. számú előterjesztés - A Magyar
Kábelkommunikációs Szövetség beadványa a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel és a
TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság 5.Kpk.46.449/2016/6. végzése alapján, a Médiatanács 1328/2016. (XI. 15.)
számú végzésével megszüntetett eljárás folytatása]
Dr. Pap Szilvia főosztályvezető ismertette a beszámolót. A Médiatanács egyhangú, 5/5
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi
döntést hozta:
A Médiatanács 1126/2017. (X. 17.) számú döntése
a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség beadványa a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel és a
TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
5.Kpk.46.449/2016/6. végzése alapján folytatott eljárás lezárása
A Médiatanács a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség által a Magyar RTL Televízió Zrt.vel és a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben indított általános hatósági felügyeleti
eljárásban a kérelmet elutasítja.
16. 445/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017.
szeptember 17-én 4 óra 31 perces kezdettel sugárzott „Oxigén” című
műsorszámmal kapcsolatban
Dr. Pap Szilvia ismertette a beszámolót. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
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A Médiatanács 1127/2017. (X. 17.) számú döntése
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. szeptember 17-én 4 óra 31
perces kezdettel sugárzott „Oxigén” 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. szeptember 17-én 4 óra 31 perces kezdettel sugárzott
„Oxigén” című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak
alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott
kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét.
17. 446/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017.
szeptember 17-én 6 óra 30 perces kezdettel sugárzott „Vasárnapi újság” című
műsorszámmal kapcsolatban
Dr. Pap Szilvia ismertette a beszámolót. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1128/2017. (X. 17.) számú döntése
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. szeptember 17-én 6 óra 30
perces kezdettel sugárzott „Vasárnapi újság” 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. szeptember 17-én 6 óra 30 perces kezdettel sugárzott
„Vasárnapi újság” című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában
meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét.
18. 450/2017. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017.
szeptember 18-án 05:59:49 órai kezdettel sugárzott 180 perc című műsorszámmal
kapcsolatban
Dr. Pap Szilvia ismertette a beszámolót. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1129/2017. (X. 17.) számú döntése
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2017. szeptember 18-án 05:59:49 órai
kezdettel sugárzott 180 perc 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. szeptember 18-án 05:59:49 órai kezdettel 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.

12

19. 447/2017. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő
országos médiaszolgáltatók 2017. július havi adásainak hatósági ellenőrzése [az
Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a Békéscsabai Médiacentrum Kft. által
üzemeltetett 7.TV körzeti médiaszolgáltatásában] – előzmény: 383/2017. számú
előterjesztés
447/2/2017. Kiegészítés a 447/2017. számú előterjesztéshez: A körzeti és a
rendszeresen
vizsgált
országos
mintában
nem
szereplő
országos
médiaszolgáltatók 2017. július havi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. §
(3) bekezdésének megsértése a Békéscsabai Médiacentrum Kft. által üzemeltetett
7.TV körzeti médiaszolgáltatásában] – előzmény: 383/2017. számú előterjesztés
Dr. Pap Szilvia ismertette a beszámolót. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1130/2017. (X. 17.) számú döntése
a körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos
médiaszolgáltatók 2017. júliusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3)
bekezdésének megsértése Békéscsabai Médiacentrum Kft. által üzemeltetett 7.TV körzeti
médiaszolgáltatásában]
A Médiatanács megállapítja, hogy a Békéscsabai Médiacentrum Kft. a 7.TV csatornán 2017.
július 17-én a reklámtartalmú információk közzétételével egy alkalommal megsértette az
Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján
felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a
jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.
20. 448/2017. A Balatontipp.hu internetes sajtótermékben 2017. szeptember 15-én
megjelent, Balatonszepezd – A Halász utcaiak felszámolnák a kerékpárutat a
házaik előtt című cikket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) bekezdés
érvényesülése]
Dr. Pap Szilvia ismertette a beszámolót. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1131/2017. (X. 17.) számú döntése
a Balatontipp.hu internetes sajtótermékben 2017. szeptember 15-én megjelent,
Balatonszepezd – A Halász utcaiak felszámolnák a kerékpárutat a házaik előtt című cikket
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) bekezdés érvényesülése]
A Médiatanács nem indít eljárást a Médiatartalom-szolgáltatóval szemben, és e döntéséről a
mellékelt levélben tájékoztatja a Bejelentőt.
21. 449/2017. A Fehérvár Médiacentrum Kft. által üzemeltetett Vörösmarty Rádió
állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Székesfehérvár 99,2 MHz) közösségi
médiaszolgáltatás 2017. szeptember 11-17. között sugárzott műsorának hatósági
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt
rendelkezés megsértése]
Dr. Pap Szilvia ismertette a beszámolót. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
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A Médiatanács 1132/2017. (X. 17.) számú döntése
a Fehérvár Médiacentrum Kft. által üzemeltetett Vörösmarty Rádió állandó megnevezésű
helyi vételkörzetű (Székesfehérvár 99,2 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017.
szeptember 11-17. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Fehérvár Médiacentrum Kft.-vel (a továbbiakban:
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Vörösmarty Rádió állandó
megnevezésű adón 2017. szeptember 11-17. között a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt
rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában.
22. 451/2017. A World Média Kft. által üzemeltetett Dunakanyar Rádió állandó
megnevezésű helyi vételkörzetű (Vác 94,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017.
július 3-9. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4)
bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény:
380/2017. számú előterjesztés
Dr. Pap Szilvia ismertette a beszámolót. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1133/2017. (X. 17.) számú döntése
a World Média Kft. által üzemeltetett Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű helyi
vételkörzetű (Vác 94,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2017. július 3-9. között sugárzott
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12)
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések
megsértése]
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a World Média Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató)
a Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű adóján 2017. július 3-9. napján megsértette a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában
foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.
2. A Médiatanács levélben tájékoztatja a Bejelentőt az. 1. pontban részletezett döntéséről.
23. 452/2017. A televíziós egészségügyi magazinműsorok célvizsgálata
Dr. Pap Szilvia ismertette a beszámolót. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
A Médiatanács 1134/2017. (X. 17.) számú döntése
a televíziós egészségügyi magazinműsorok célvizsgálata – ATV Zrt. (Magyar ATV)
A Médiatanács az ATV csatornán 2017. április 6-án 14:45-től, április 20-án 14:42-től, május
4-én 14:43-tól és május 18-án 14:41-től sugárzott Fő az egészség című műsorszámok
felvételét, a premier adások és ismétléseik pontos közzétételi adatait és az egészségügyi
magazinműsorok célvizsgálatáról készült vizsgálati jelentést megküldi a fogyasztóvédelmi
hatóságnak és a Gazdasági Versenyhivatalnak.
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A Médiatanács 1135/2017. (X. 17.) számú döntése
a televíziós egészségügyi magazinműsorok célvizsgálata – Domino TV Műsorszolgáltató Zrt.
(d1 TV)
I.

A Médiatanács a mellékelt végzéssel hatósági eljárást indít a médiaszolgáltatóval
szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése tárgyában a d1 tv
csatornán 2017. április 2-án 14:30-tól (ismétlések: április 4-én 11:00-tól és április 5-én
13:32-től), április 16-án 14:30-tól (ismétlések: április 18-án 11:01-től és április 19-én
13:31-től) sugárzott Telefonos ambulancia és az április 8-án 13:01-től (ismétlések:
április 9-én 7:02-től és április 11-én 16:28-tól), április 22-én 13:00-tól (ismétlések: április
23-án 7:01-től, április 24-én 13:00-tól, április 25-én 16:29-től és április 27-én 23:48-tól),
május 20-án 13:00-tól (ismétlések: május 21-én 7:00-kor, május 22-én 13:00-kor, május
23-án 16:30-tól és május 25-én 23:54-től) sugárzott Vitalitás című műsorszámok
közzététele miatt, és az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértés
tárgyában ugyancsak a d1 tv csatornán május 7-én 14:30-tól (ismétlések: május 9-én
10:57-től és 13:50-től, május 10-én 13:32-től és május 12-én 13:41-től), május 21-én
14:30-tól (ismétlések: május 23-án 11:00-tól és 23:55-tól, május 24-én 13:36-tól és május
26-án 13:40-től) sugárzott Telefonos Ambulancia és a május 6-án 13:00-tól (ismétlés:
május 7-én 7:00-tól) sugárzott Vitalitás című műsorszámok közzététele miatt.

II. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot
azzal kapcsolatban, hogy a d1 tv csatornán 2017. május 7-én 14:30-tól és május 21-én
14:30-tól sugárzott Telefonos Ambulancia című műsorszámokban a műsorvezető
rendelőjének és webshopjának elérhetőségét és a megnevezett termékeket, valamint a
Vitalitás című műsorszám 2017. május 6-án 13:00-tól sugárzott adásában a meghívott
vendég webshopjának és rendelőjének elérhetőségét, valamint termékeit fizetés vagy
hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg, továbbá kötelezi arra is, hogy
tegye meg az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát.
III. A Médiatanács a d1 tv csatornán a vizsgált időszakban sugárzott Természetes
gyógyulás és Telefonos Ambulancia című műsorszámok felvételét, a premier adások
és ismétléseik pontos közzétételi adatait és az egészségügyi magazinműsorok
célvizsgálatáról készült vizsgálati jelentést megküldi a fogyasztóvédelmi hatóságnak és a
Gazdasági Versenyhivatalnak.
A Médiatanács 1136/2017. (X. 17.) számú döntése
a televíziós egészségügyi magazinműsorok célvizsgálata – LP Média Kft. (hatoscsatorna)
I.

A Médiatanács a mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a
médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése
tárgyában a hatoscsatornán 2017. április 3-án 21:01-től (ismétlések: április 4-én 04:33tól, április 5-én 14:01-től, április 7-én 09:00-tól és április 9-én 7:00-tól), április 24-én
21:02-től (ismétlések: április 25-én 04:34-től, április 26-án 14:00-tól, április 28-án 09:03tól és április 30-án 06:56-tól), május 8-án 21:03-tól (ismétlések: május 9-én 04:34-től,
május 10-én 14:01-től, május 12-én 09:00-tól és május 14-én 07:01-től), május 22-én
21:03-tól (ismétlések: május 23-án 04:29-től, május 24-én 14:02-től, május 26-án 09:05től és május 28-án 07:02-től) sugárzott Egészségpercek Tihanyi Tamással, a 2017.
április 11-én 19:30-tól (ismétlések: április 12-én 02:00-tól, április 13-án 11:01-től és április
15-én 0:00-tól), április 25-én 19:29-től (ismétlések: április 26-án 02:00-tól, április 27-én
11:01-től és április 28-án 23:58-tól), május 9-én 19:31-tól (ismétlések: május 10-én
01:59-től, május 11-én 10:59-től és május 12-én 23:59-től), május 16-án 19:30-tól
(ismétlések: május 17-én 01:59-től, május 18-án 10:59-től és május 20-án 0:04-től)
sugárzott Egészség-Tér, a 2017. április 4-én 19:00-tól (ismétlések: április 5-én 01:31-től,
április 6-án 10:31-től, április 9-én 03:59-től és 11:21-től), április 18-án 19:01-től
(ismétlések: április 19-én 01:30-tól, április 20-án 10:28-tól, április 23-án 04:01-től és
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11:31-től), május 2-án 18:59-től (ismétlések: május 3-án (01:27-től, május 4-én 10:31-től,
május 7-én 03:56-tól és 11:27-től) sugárzott Gyógyító gombák és a 2017. április 8-án
16:33-tól (ismétlések: április 9-én 18:58-tól, április 10-én 03:29-től, április 11-én 06:00-tól,
április 14-én 04:58-tól és 13:59-től) sugárzott Gyógyultak klubja című műsorszámok
közzététele miatt, továbbá az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett
megsértés tárgyában ugyancsak a hatoscsatornán 2017. május 2-án 20:33-tól
(ismétlések: május 3-án 02:56-tól, május 4-én 12:00-tól, május 6-án 08:32-tól és május 7én 17:30-tól) sugárzott Alternatív és az április 18-án 20:30-tól (ismétlések: április 19-én
03:00-tól, április 20-án 12:01-től, április 22-én 08:33-tól és április 23-án 17:31-től) és
május 16-án 20:30-tól (ismétlések: május 17-én 02:59-től, május 18-án 12:02-től, május
20-án 08:31-től és május 21-én 17:27-től) sugárzott Herbadoctor rendel című
műsorszámok közzététele miatt.
II. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot
azzal kapcsolatban, hogy a 2017. május 2-án 20:33-tól sugárzott Alternatív című
műsorszámban a meghívott vendég által gyártott és forgalmazott termékek közvetlen
értékesítését bonyolító webshop elérhetőségét, továbbá az április 18-án 20:30-tól és a
május 16-án 20:30-tól sugárzott Herbadoctor rendel című műsorszámokban a szakértő
természetgyógyász honlapjának (egyben webshopjának) elérhetőségét fizetés vagy
hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg, továbbá kötelezi arra is, hogy
tegye meg az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát.
III. A Médiatanács a vizsgált időszakban sugárzott Egészségpercek Tihanyi Tamással,
Gyógyító gombák, Gyógyultak klubja és Alternatív című műsorszámok felvételét, a
premier adások és ismétléseik pontos közzétételi adatait és az egészségügyi
magazinműsorok
célvizsgálatáról
készült
vizsgálati
jelentést
megküldi
a
fogyasztóvédelmi hatóságnak és a Gazdasági Versenyhivatalnak.
IV. A Médiatanács a Tafedim-termékek vizsgált időszakban sugárzott reklámjainak felvételét
a közzétételi adatokkal megküldi az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézetnek.
24. E-48/2017. A Médiatanács követelés állománya (2017. szeptember)
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tagjai tudomásul vettek.
Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 1 perckor berekesztette.
Budapest, 2017. október 18.
A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Szabó Emese s. k.
Hitelesítette:

Ellenjegyezte:

dr. Auer János s. k.
a Médiatanács tagja

dr. Karas Monika s. k.
a Médiatanács elnöke
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