
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2018. szeptember 26-án (szerdán) 
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. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-24. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-24. pontoknál/  

dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes /1-24. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-24. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /17-24. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-24. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-7. pontoknál/ 
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Az ülést Karas Monika 13 óra 01 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Koltay András egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt az 
ülésen. Ezt követően a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések napirendre vételét tette 
fel szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett az 1053/2018. (IX. 26.) számon elfogadott és az alábbi előterjesztéseket 
vette napirendre: 
 
MTVA-199/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 
2018/38. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-200/2018. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2018 pályázati 
eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-201/2018. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. kérelme 
MTVA-202/2018. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Picture Start Kft. kérelme 
MTVA-203/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kései Szüret Produkció Kft. kérelme 
MTVA-204/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított iamnewhere Kft. kérelme 
MTVA-206/2018. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popfilm Kft. kérelme 
346/2018. A Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 
347/2018. A Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 
és pályázati felhívásának tervezete 
348/2018. A Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívásának tervezete 
349/2018. A Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 
350/2018. A Sopron 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű hasznosítására 2018. május 28-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 
355/2018. A Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jelleggel történő hasznosítására 2018. június 1-jén közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás felfüggesztése 
356/2018. A Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
hasznosítására 2018. július 20-án közzétett pályázati felhívásra 2018. augusztus 31-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
357/2018. Az FM7 Heves Kft. (Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz), valamint a Radio 
Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 
358/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiapiaci koncentráció korlátozására 
vonatkozó szabály által érintett médiaszolgáltatóként történő azonosítása 
351/2018. A Lokál című napilap 2018. augusztus 24-ei számát kifogásoló bejelentés [az 
Smtv. 19. § (3) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
352/2018. Bejelentés a Prodo Voice Studio Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett MUSIC 
FM állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. augusztus 23. 
napján sugárzott, „Önindító” című műsorszámával kapcsolatban 
353/2018. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió 
(vételkörzet: Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2018. július 30-augusztus 5. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 
354/2018. Bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 
médiaszolgáltatáson 2018. augusztus 21. napján sugárzott „Balázsék” című műsorszámmal 
kapcsolatban 



3 

T-50/2018. Az MC/4815/2018. számú másodfokú hatósági eljárás megszüntetése 
T-51/2018. Az MC/4816/2018. számú másodfokú hatósági eljárás megszüntetése 
T-52/2018. A CURTIZ c. film alkotóival történő együttműködés 
B-9/2018. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. július) 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-199/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati 
eljárás 2018/38. heti bírálóbizottsági ajánlása 

 
Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1054/2018. (IX. 26.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/38. hetében beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú 
döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) 
események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett 
ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/38. hetében – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi 
pályázatot támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2018-…/2018. 

a kedvezményezett  
neve 

a megörökítendő esemény  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

15 B & L Line Kft. Operaház restaurálása 1.810.000 

a megítélt támogatás összesen: 1.810.000 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú 
döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) 
események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett 
ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/38. hetében – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi 
pályázatot nem részesíti támogatásban: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2018-…/2018. 
a pályázó neve 

a megörökítendő esemény  
megnevezése 

16 
DOKUMENTUMFILM- 

STÚDIÓ Bt. 
Apáink nyomában - Egy páratlan  

találkozás Barcelonában 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú 
döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) 
események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett 
ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/38. heti fordulóját lezárja. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2018/38. 
heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. szeptember 19-ei ajánlása 
 
2. MTVA-200/2018. A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2018 

pályázati eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének 
elfogadása 

 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1055/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a NEMESKÜRTYISTVÁN2018 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződések és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a 
NEMESKÜRTYISTVÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal 
kötendő támogatási szerződések és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét 
képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződéseket és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap 
honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés magyarországi kedvezményezett esetében 
2. melléklet: támogatási szerződés pénzügyi lebonyolító alkalmazása esetében 
3. melléklet: támogatási szerződés önálló határon túli kedvezményezett esetében 
4. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

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

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

6. melléklet: beszámoló űrlap 
7. melléklet: költségösszesítő  
8. melléklet: tételösszesítő 
9. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei 
 
3. MTVA-201/2018. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1056/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. 

kérelméről 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1432/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Siriat Zrt. 
„Emlékezet” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2017-17/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési és átadási határidő 2019. március 30-ára, a beszámolási határidő 2019. május 
15-ére, valamint a bemutatási határidő 2019. november 30-ára 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. 
 
4. MTVA-202/2018. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Picture Start Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1057/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Picture 

Start Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Picture Start 
Kft. „Bela” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2017-11/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési és átadási határidő 2019. március 21-ére, a beszámolási határidő 2019. április 6-
ára, valamint a bemutatási határidő 2019. október 31-ére történő módosításához. 
 
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. MTVA-203/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kései Szüret Produkció Kft. 
kérelme 

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

A Médiatanács 1058/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kései Szüret 

Produkció Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kései Szüret 
Produkció Kft. „Orsi és Tenshinhan” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-21/2017. 
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iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. március 14-ére, a 
beszámolási határidő 2019. április 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2019. augusztus 
31-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati 
Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
6. MTVA-204/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított iamnewhere Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1059/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított iamnewhere 

Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított iamnewhere 
Kft. „Gyújtópont” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-22/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési és átadási határidő 2019. március 14-ére, a beszámolási határidő 2019. április 30-
ára, valamint a bemutatási határidő 2019. augusztus 31-ére történő módosításához, azzal, 
hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
7. MTVA-206/2018. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

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

A Médiatanács 1060/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popfilm Kft. 

méltányossági kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 185/2015. (III. 3.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai, illetve önálló, egyedi animációs filmalkotások gyártásának 
támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Popfilm Kft. „Candide” című, MA-DARGAYATTILA2015-3/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet 
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és ezzel együtt a beszámolót elfogadja, és felhívja az Alapot a teljes utófinanszírozás 
utalására. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és 8 
munkanapon belül gondoskodjon az utófinanszírozás folyósításáról. 
 
8. 346/2018. A Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1061/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség Hivatal 
által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv 

(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…°-…°/dB 

**Telepítési  
feltételek 

Baja 88,7 240 41 35.000 1 - 6 V D 

50°-90°/0,2-2,6 dB 
100°-180°/3,9-17 dB 
190°-300°/3,3-6,5 dB 
310°-20°/0,5-7,4 dB 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
18°57’04”;  
46°10’47” 

 
A Médiatanács 1062/2018. (IX. 26.) számú döntése 

a Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Baja 88,7 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
9. 347/2018. A Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívásának tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1063/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
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Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
Korlátozás 
…°-…°/dB 

Telepítési  
feltételek 

Budaörs 104,8 302 83 27.000 1 - 4 V D 40°-180°/3-4,8dB 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
18°57’15”;  
47°27’34” 

 
A Médiatanács 1064/2018. (IX. 26.) számú döntése 

a Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budaörs 104,8 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
10. 348/2018. A Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívásának tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1065/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívásának tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv 

(MHz) 

ERP 
max 
(kW) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
Korlátozás 
…°-…°/dB 

Telepítési  
feltételek 

Dabas 93,4 1 68 29.000 4 - 12 V D 
70°-190°/0,1-19,2dB 

200°-290°/17,2-0,4dB 
310°-50°/0,1-1,3dB 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
19°18’49”;  
47°11’38” 

 
A Médiatanács 1066/2018. (IX. 26.) számú döntése 

a Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívásának tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Dabas 93,4 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
11. 349/2018. A Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 1067/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség Hivatal 
által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…°-…°/dB 

**Telepítési  
feltételek 

Solt 94,1 500 32 6.500 3 - 7 V D 
70°-180°/1,5-9,9 dB 

190°-270°/0,1-9,1 dB 
290°-60°/0,2-6,5 dB 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
19°00’15”;  
46°48’04” 

 
A Médiatanács 1068/2018. (IX. 26.) számú döntése 

a Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Solt 94,1 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
12. 350/2018. A Sopron 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű hasznosítására 2018. május 28-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

A Médiatanács 1069/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a Sopron 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

hasznosítására 2018. május 28-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás eredményének megállapítása 

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

94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2018. május 28-án 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes. 

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

94,1 MHz helyi 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 PANNON-SOPRON Kft. pályázó. 

 
3. A Médiatanács az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.9.2. g) 

és n) pontja alapján megállapítja, hogy a Regionális Rádió Kft. pályázó pályázati 
ajánlata tartalmilag érvénytelen, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata nem 
felel meg a Pályázati Felhívás 2.5.6.5. pontjában foglaltaknak. 

 
4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított PANNON-

SOPRON Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági 
szerződés megkötésére irányuló eljárást.  
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5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
13. 355/2018. A Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jelleggel történő hasznosítására 2018. június 1-jén közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

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

A Médiatanács 1070/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel 

történő hasznosítására 2018. június 1-jén közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás felfüggesztése 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Regionális Rádió Kft. a Médiatanács 905/2018. 
(VIII. 28.) számú végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be – az Mttv. 
58. § (2) bekezdése alapján a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jelleggel történő hasznosítására megindított pályázati eljárást a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig felfüggeszti. 
 
14. 356/2018. A Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű hasznosítására 2018. július 20-án közzétett pályázati felhívásra 2018. 
augusztus 31-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 1071/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

hasznosítására 2018. július 20-án közzétett pályázati felhívásra 2018. augusztus 31-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Kecel 99,6 MHz helyi kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2018. július 20-án kiírt pályázati felhívásra 
pályázati ajánlatot benyújtó GONG RÁDIÓ Kft. pályázót. 
 
15. 357/2018. Az FM7 Heves Kft. (Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz), valamint a 

Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1072/2018. (IX. 26.) számú döntése 
az FM7 Heves Kft. (Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz), valamint a Radio Plus Kft. 
(Budapest 96,4 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme (FM7 Heves Kft. – Eger 100,7 

MHz) 
 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítás szerint hozzájárul ahhoz, hogy az FM7 Heves Kft. Eger 100,7 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás és az FM7 Heves Kft. Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz helyi 
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rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatos médiaszolgáltatás között fennálló 
hálózatba kapcsolódás 2018. október 1. napjával megszűnjön, és az Eger 100,7 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultság műsorideje 2018. október 1. napjától 24 órára 
emelkedjen, amelyre tekintettel a Médiatanács egyúttal hozzájárul az Eger 100,7 MHz 
médiaszolgáltatás sajátos arculatának és a központi elemeinek módosításához. 
 

A Médiatanács 1073/2018. (IX. 26.) számú döntése. 
az FM7 Heves Kft. (Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz), valamint a Radio Plus Kft. 
(Budapest 96,4 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme (FM7 Heves Kft. – Gyöngyös 

101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz) 
 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítás szerint engedélyezi, hogy az FM7 Heves Kft. Gyöngyös 101,7 
MHz + Hatvan 87,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága, mint hálózatba 
kapcsolódó médiaszolgáltatás 2018. október 1. napjától hálózatba kapcsolódjon a Radio 
Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával, mint 
hálózatos médiaszolgáltatással, valamint hozzájárul a Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 
MHz médiaszolgáltatás sajátos arculatának és központi elemeinek, valamint állandó 
megnevezésének „FM7 101.7 és 87.9”-ről „101,7 Rádió 1” megnevezésre történő 
módosításához. 
 

A Médiatanács 1074/2018. (IX. 26.) számú döntése 
az FM7 Heves Kft. (Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz), valamint a Radio Plus Kft. 

(Budapest 96,4 MHz) hálózatba kapcsolódás iránti kérelme (Radio Plus Kft. – Budapest 96,4 
MHz) 

 
A Médiatanács 1073/2018. (IX. 26.) számú döntésére tekintettel – amelyben engedélyezte a 
FM7 Heves Kft. Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságának (mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a 
Radió Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (mint 
hálózatos médiaszolgáltatás) – az előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás 
elfogadásával kezdeményezi a Radió Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 
 
16. 358/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiapiaci koncentráció 

korlátozására vonatkozó szabály által érintett médiaszolgáltatóként történő 
azonosítása 

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

A Médiatanács 1075/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó 

szabály által érintett médiaszolgáltatóként történő azonosítása 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő határozat elfogadásával az Mttv. 
70. § (7) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t médiapiaci 
koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett médiaszolgáltatóként azonosítja. 
 
17. 351/2018. A Lokál című napilap 2018. augusztus 24-ei számát kifogásoló bejelentés 

[az Smtv. 19. § (3) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
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A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1076/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a Lokál című napilap 2018. augusztus 24-ei számát kifogásoló bejelentés [az Smtv. 19. § (3) 

bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
 
A Médiatanács nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 
megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
18. 352/2018. Bejelentés a Prodo Voice Studio Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

MUSIC FM állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. 
augusztus 23. napján sugárzott, „Önindító” című műsorszámával kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1077/2018. (IX. 26.) számú döntése 
bejelentés a Prodo Voice Studio Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett MUSIC FM állandó 

megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. augusztus 23. napján sugárzott, 
„Önindító” című műsorszámával kapcsolatban 

 
A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e 
döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a 
Bejelentőt. 
 
19. 353/2018. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió 

(vételkörzet: Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2018. július 30-augusztus 5. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1078/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió (vételkörzet: 

Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. 
július 30 – augusztus 5. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 
médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa 
üzemeltetett Mustár Rádió állandó megnevezésű helyi, kisközösségi médiaszolgáltatás 
2018. július 30 – augusztus 5. közötti adáshéten történt vélelmezett megsértése tárgyában.  
 
20. 354/2018. Bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 

MHz) médiaszolgáltatáson 2018. augusztus 21. napján sugárzott „Balázsék” című 
műsorszámmal kapcsolatban 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1079/2018. (IX. 26.) számú döntése 
bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 

médiaszolgáltatáson 2018. augusztus 21. napján sugárzott „Balázsék” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást 
indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának a Rádió 1 csatornán 2018. július 9-én 6 óra 16 perctől, valamint 2018. augusztus 
21-én 6 óra 1 perctől sugárzott „Balázsék” című műsorszámban két alkalommal történt 
vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
21. T-50/2018. Az MC/4815/2018. számú másodfokú hatósági eljárás megszüntetése 
 
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1080/2018. (IX. 26.) számú döntése 
az MC/4815/2018. számú másodfokú hatósági eljárás megszüntetése 

 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság az MC/4815/2018. számú másodfokú hatósági 
eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47. § (1) c) 
pontja alapján megszünteti. 
 
22. T-51/2018. Az MC/4816/2018. számú másodfokú hatósági eljárás megszüntetése 
 
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1081/2018. (IX. 26.) számú döntése 
az MC/4816/2018. számú másodfokú hatósági eljárás megszüntetése 

 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság az MC/4816/2018. számú másodfokú hatósági 
eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47. § (1) c) 
pontja alapján megszünteti. 
 
23. T-52/2018. A CURTIZ c. film alkotóival történő együttműködés 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1082/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a CURTIZ c. film alkotóival történő együttműködés 

 
A Médiatanács 400 000 Ft összeggel hozzájárul a Curtiz című filmalkotás, mint a Magyar 
Média Mecenatúra Program kiemelkedően sikeres pályaművének fesztiválszerepléseivel 
kapcsolatosan közvetlenül felmerülő költségekhez, tekintettel arra, hogy az alkotás elnyerte 
az „A” kategóriás 42. Montreali Filmfesztivál fődíját, és ezzel jelentősen hozzájárul a Magyar 
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Média Mecenatúra Program és így az értékes magyar közszolgálati médiatartalmak 
ismertségének növeléséhez, ezzel a tudatos médiafogyasztás fejlődéséhez. 
 
Az együttműködés további részleteit és a költségekhez való hozzájárulás felhasználásának, 
elszámolásának feltételeit együttműködési megállapodás tartalmazza. 
 
24. B-9/2018. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. július) 
 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1083/2018. (IX. 26.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. július) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
 
A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciatervének kidolgozására való 
felkérésről a következő frekvenciák vonatkozásában: 
 

 Göd 97,3 MHz 

 Törökbálint 97,6 MHz 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 56 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2018. szeptember 28. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 
 dr. Vass Ágnes s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


