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Az ülést dr. Karas Monika 10 óra 3 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, majd a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók 
napirendre vételét tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/4 
arányú igen szavazata mellett, 1134/2018. (X. 16.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-218/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 
2018/41. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-215/2018. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a Magyar RTL Televízió Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal létrejött keretmegállapodás I.5. pontjában meghatározott – 
2018. évre vonatkozó – megállapodás jóváhagyása 
MTVA-216/2018. Az MTVA tulajdonában lévő, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. sz. alatt 
található ingatlan NMHH részére történő értékesítésének jóváhagyása 
MTVA-217/2018. Tájékoztató – „Az MTVA részére taxi jellegű személyszállításhoz 
kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás elindítása 
MTVA-222/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról 
MTVA-219/2018. Pályázati felhívás kibocsátása új, lekérhető (online) médiatartalmak mint 
közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének vissza nem térítendő 
támogatására (NEUMANNJÁNOS2018) 
MTVA-220/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Neon Film Kft. kérelme 
MTVA-221/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Fiatal Filmesek Egyesülete kérelme 
390/2018. A Zene Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
405/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 106,6 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
406/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Tatabánya 107,0 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
407/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Zalaegerszeg 88,3 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
408/2018. D. I. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződés 
megkötésére a Paks 96,3 MHz tekintetében 
391/2018. Az FM7 Heves Kft. (FM7 100.7) bejelentése az Eger 100,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
400/2018. A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 
2016. december 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 
nyertes dtm Media Hungary Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 
401/2018. A Médiatanács által a Tatabánya 96,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 4-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes LB Rádió Kft.-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
402/2018. A Médiatanács által a Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 4-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes VLNC FM Rádió Kft.-vel szemben megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
409/2018. A Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2018. július 20-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
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eljárásban nyertes GONG RÁDIÓ Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 
403/2018. A Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára, valamint 
a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. Székesfehérvár 94,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződések módosítása 
404/2018. A Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel 
történő használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 2018. október 8-
án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
410/2018. A Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2018. június 1-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás folytatása 
411/2018. A Hold Reklám Kft. az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás 
útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatása típusának módosítása iránti kérelme 
393/2018. Bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 
médiaszolgáltatáson 2018. szeptember 11-én sugárzott Balázsék című műsorszámmal 
kapcsolatban 
394/2018. Bejelentés a Tilos Kulturális Alapítvány által Tilos Rádió körzeti közösségi rádiós 
médiaszolgáltatás 2018. szeptember 20. napján sugárzott „Páholy” című műsorszámával 
kapcsolatban 
395/2018. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 
médiaszolgáltatók 2018. augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) 
bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a TOLNATÁJ Zrt. 
által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi 
médiaszolgáltatásában] 
396/2018. A Favorit Masters Kft. által üzemeltetett Rock FM állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Budapest 95,8 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. szeptember 10-16. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 
397/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 16-22. közötti működésének vizsgálata [M-Lite Kft. 
által üzemeltetett 96,3 Rádió 1 (Miskolc 96,3 MHz) állandó megnevezésű körzeti 
kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 322/2018. számú előterjesztés 
398/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. szeptember 25-én 7 óra 1 
perces kezdettel sugárzott „Krónika” című műsorszámmal kapcsolatban 
399/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. október 4-én 7 óra 1 
perces kezdettel sugárzott „Krónika” című műsorszámmal kapcsolatban 
392/2018. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2018. január 1–június 30.) 
B-10/2018. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. augusztus) 
T-55/2018. A Médiatanács által a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsba delegált tag 
mandátumának megújításáról 
E-59/2018. A Médiatanács követelés állománya (2018. szeptember)  
E-60/2018. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-218/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati 
eljárás 2018/41. heti bírálóbizottsági ajánlása 

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

A Médiatanács 1135/2018. (X. 16.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/41. hetében beérkezett pályázat 

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 2018/41. 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) 

17 RecordFilm Bt. 
Szenzáció - Újasszír települést  

találtak magyar kutatók  
Kurdisztánban 

1.730.000 

a megítélt támogatás összesen: 1.730.000 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 2018/41. 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 2018/41. 
heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. október 12-ei ajánlása 
 
2. MTVA-215/2018. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a Magyar RTL Televízió 

Zártkörűen Működő Részvénytársasággal létrejött keretmegállapodás I.5. 
pontjában meghatározott – 2018. évre vonatkozó – megállapodás jóváhagyása 

 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1136/2018. (X. 16.) számú döntése 
az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal létrejött keretmegállapodás I.5. pontjában meghatározott – 2018. évre 
vonatkozó – megállapodás jóváhagyásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az előterjesztés szerinti mellékletet 
és annak függelékeit jóváhagyja. 
 
3. MTVA-216/2018. Az MTVA tulajdonában lévő, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. 

sz. alatt található ingatlan NMHH részére történő értékesítésének jóváhagyása 
 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1137/2018. (X. 16.) számú döntése 
az MTVA tulajdonában lévő, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. sz. alatt található ingatlan 

NMHH részére történő értékesítésének jóváhagyásáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja az előterjesztésben 
foglalt ingatlan javaslat szerinti értékesítését, és az adásvételi szerződés megkötését. 
 
4. MTVA-217/2018. Tájékoztató – „Az MTVA részére taxi jellegű személyszállításhoz 

kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
elindítása 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
5. MTVA-222/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. Hozzászólt: dr. Karas Monika, Dr. Koltay 
András. A Médiatanács ezt követően az előterjesztés tárgyalását elnapolta. 
 
6. MTVA-219/2018. Pályázati felhívás kibocsátása új, lekérhető (online) 

médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének 
vissza nem térítendő támogatására (NEUMANNJÁNOS2018) 

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

 
A Médiatanács 1138/2018. (X. 16.) számú döntése 

a NEUMANNJÁNOS2018 pályázati felhívás kibocsátásáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az új, lekérhető (online) 
médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének vissza nem 
térítendő támogatására vonatkozó NEUMANNJÁNOS2018 pályázati felhívást és kapcsolódó 
mellékleteit a döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a 
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 
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a döntés mellékletei: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 

 pályázati kérelem űrlap 

 nyilatkozat könyvvizsgáló igénybevételéről 
 
7. MTVA-220/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 

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

A Médiatanács 1139/2018. (X. 16.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Neon Film 

Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Neon Film 
Kft. „60 óra” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-9/2018. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és a finanszírozási terv 
módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja, azzal, hogy 
felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy 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. 
 
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, a 
médiaszolgáltatót és a Nemzeti Filmirodát. 
 
8. MTVA-221/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Fiatal Filmesek Egyesülete 
kérelme 

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

A Médiatanács 1140/2018. (X. 16.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Fiatal 

Filmesek Egyesülete kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Fiatal 
Filmesek Egyesülete „Voluman” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-3/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és a 



7 

finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján 
elfogadja. 
 
A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy 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. 
 
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, a 
médiaszolgáltatót és a Nemzeti Filmirodát. 
 
9. 390/2018. A Zene Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 99,5 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

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

A Médiatanács 1141/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Zene Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére az 

Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a Zene Rádió Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Budapest 99,5 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2018. október 28. és 2018. december 26. 
közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 
foglaltak szerint. 
 
10. 405/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 
106,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
406/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Tatabánya 107,0 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
407/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Zalaegerszeg 88,3 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztéseket. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésekben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1142/2018. (X. 16.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
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A Médiatanács a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a 
Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2018. október 29. 
és 2018. december 27. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 

A Médiatanács 1143/2018. (X. 16.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Tatabánya 107,0 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Tatabánya 
107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2018. október 29. és 2018. 
december 27. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 
szerződésben foglaltak szerint. 
 

A Médiatanács 1144/2018. (X. 16.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Zalaegerszeg 88,3 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Zalaegerszeg 
88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2018. október 29. és 2018. 
december 27. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 
szerződésben foglaltak szerint. 
 
11. 408/2018. D. I. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatósági 

szerződés megkötésére a Paks 96,3 MHz tekintetében 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1145/2018. (X. 16.) számú döntése 
D. I. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződés 

megkötésére a Paks 96,3 MHz tekintetében 
 
A Médiatanács az Mttv. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján ideiglenes hatósági szerződést 
köt D. I. magánszeméllyel a Paks 96,3 MHz helyi médiaszolgáltatási jogosultság 2018. 
november 16. és 2018. december 15. közötti időszakban történő használatára, kereskedelmi 
jelleggel az előterjesztés mellékletét képező ideiglenes hatósági szerződés szerint. 
 
12. 391/2018. Az FM7 Heves Kft. (FM7 100.7) bejelentése az Eger 100,7 MHz 

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

A Médiatanács 1146/2018. (X. 16.) számú döntése 
az FM7 Heves Kft. (FM7 100.7) bejelentése az Eger 100,7 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultsága tekintetében 
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A Médiatanács az FM7 Heves Kft. kiválással történő szétválását, és az FM7 Eger Kft. 
jogutódlását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint átvezeti az Eger 100,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződésben. 
 
13. 400/2018. A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára 2016. december 16-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes dtm Media Hungary Kft.-vel szemben megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 1147/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2016. 

december 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes dtm 
Media Hungary Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. december 16-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban 1016/2018. (IX. 11.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a dtm Media Hungary Kft., és a 
PJ/2875-9/2017. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az 
Mttv. 63. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. pontjában foglaltak alapján az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a 
dtm Media Hungary Kft.-vel a Nagykanizsa 95,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
tekintetében a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően, és egyúttal a dtm Media 
Hungary Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi a 
Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba 
kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 
MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 
 
14. 401/2018. A Médiatanács által a Tatabánya 96,7 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 4-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes LB Rádió 
Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 1148/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Médiatanács által a Tatabánya 96,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 4-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban nyertes LB Rádió Kft-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2017. május 4-én közzétett Pályázati Felhívással a 
Tatabánya 96,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára megindított pályázati eljárásban 1017/2018. (IX. 11.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az LB Rádió Kft., és PJ/17573-9/2017. 
iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) 
bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi az LB Rádió Kft.-vel a 
Tatabánya 96,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
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használata tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, és egyúttal az LB 
Rádió Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi az LB 
Rádió Kft. Tatabánya 96,7 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio 
Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 
(hálózatos médiaszolgáltatás). 
 
15. 402/2018. A Médiatanács által a Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 4-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes VLNC FM 
Rádió Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 1149/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Médiatanács által a Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 4-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes VLNC FM Rádió Kft-vel szemben megindított 

hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2017. május 4-én közzétett Pályázati Felhívással a 
Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára megindított pályázati eljárásban 1014/2018. (IX. 11.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a VLNC FM Rádió Kft., és 
PJ/17753-6/2017. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást 
– az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a VLNC FM 
Rádió Kft.-vel a Székesfehérvár 101,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használata tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak 
megfelelően, és egyúttal a VLNC FM Rádió Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) 
bekezdése szerint engedélyezi a VLNC FM Rádió Kft. Székesfehérvár 101,8 MHz helyi 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 
 
16. 409/2018. A Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2018. július 20-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes GONG RÁDIÓ Kft.-vel szemben 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 1150/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2018. július 20-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes GONG RÁDIÓ Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség legkorábban 2019. február 23. napjától történő használatára 2018. július 20-án 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1109/2018. (X. 11.) számú 
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határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a GONG RÁDIÓ Kft., és a 
1109/2018. (X. 11) számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az 
Mttv. 63. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. pontjában foglaltak alapján az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a 
GONG RÁDIÓ Kft.-vel a Kecel 99,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a 
pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően, és egyúttal a GONG RÁDIÓ Kft. pályázati 
ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi a Kecel 99,6 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) 
hálózatba kapcsolódását a GONG RÁDIÓ Kft. Kecskemét 96,5 MHz + Nagykőrös 93,6 MHz 
+ Gyömrő 97,2 MHz + Csongrád 87,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 
(hálózatos médiaszolgáltatás). 
 

A Médiatanács 1151/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2018. július 20-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes GONG RÁDIÓ Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása 
 
A Médiatanács 1150/2018. (X. 16.) számú döntésére tekintettel – amelyben engedélyezte a 
GONG RÁDIÓ Kft. GONG RÁDIÓ Kft. a Kecel 99,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a 
GONG RÁDIÓ Kft. Kecskemét 96,5 MHz + Nagykőrös 93,6 MHz + Gyömrő 97,2 MHz + 
Csongrád 87,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (mint hálózatos 
médiaszolgáltatás) – az előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás elfogadásával 
kezdeményezi a GONG RÁDIÓ Kft. Kecskemét 96,5 MHz + Nagykőrös 93,6 MHz + Gyömrő 
97,2 MHz + Csongrád 87,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó 
hatósági szerződés módosítását. 
 
17. 403/2018. A Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára, 

valamint a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. Székesfehérvár 94,5 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződések módosítása 

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

A Médiatanács 1152/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára, valamint a 

FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. Székesfehérvár 94,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződések módosítása (FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft.) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében foglalt szerződésmódosítás elfogadásával –
megszünteti a hatósági szerződésmódosítás aláírását követő naptól a FEHÉRVÁR RÁDIÓ 
Kft. Székesfehérvár 94,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága hálózatba kapcsolódását a 
Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával. 
 

A Médiatanács 1153/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára, valamint a 

FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. Székesfehérvár 94,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződések módosítása (Radio Plus Kft.) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében foglalt szerződésmódosítás elfogadásával – 
az 1147/2018. (X. 16.), 1148/2018. (X. 16.), 1149/2018. (X. 16.) és az 1152/2018. (X. 16.) 
számú döntésére tekintettel kezdeményezi a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 
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18. 404/2018. A Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 
2018. október 8-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 1154/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 2018. október 8-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Paks FM Kft.) 

 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Paks 96,3 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2018. szeptember 7-én közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. és a 
1.10.10.2. pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – 
hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Paks FM Kft. 
pályázót: 

 a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. g) pontjának mindenben megfelelő banki igazolás 
benyújtása tekintetében, 

 a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. h) pontja szerinti adóigazolás benyújtása tekintetében,  

 a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. fejezet 3. pontja szerinti, egymással 
összhangban álló eredménykimutatás-tervek és mérlegtervek benyújtása 
tekintetében, valamint 

 a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett költségeket 
bemutató táblázatában szereplő adatokkal összhangban álló eredménykimutatás-
tervek benyújtása tekintetében. 

 
19. 410/2018. A Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2018. június 1-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás folytatása 

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

A Médiatanács 1155/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2018. június 1-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
folytatása 

 
A Médiatanács a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.Kpk.45.377/2018/6. 
számú döntésére tekintettel az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával a 
Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára irányuló pályázati eljárás felfüggesztését megszünteti, és folytatja az eljárást. 
 
20. 411/2018. A Hold Reklám Kft. az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni 

műsorszórás útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatása típusának módosítása 
iránti kérelme 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Hozzászólt: dr. Auer János. Ezt követően a 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/4 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1156/2018. (X. 16.) számú döntése 

a Hold Reklám Kft. az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján 
megvalósuló rádiós médiaszolgáltatása típusának módosítása iránti kérelme 

 
A Médiatanács hozzájárul a Hold Reklám Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltaknak 
megfelelően az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének módosításához 
a médiaszolgáltatás típusa tekintetében. 
 
21. 393/2018. Bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 

MHz) médiaszolgáltatáson 2018. szeptember 11-én sugárzott Balázsék című 
műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1157/2018. (X. 16.) számú döntése 
bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 

médiaszolgáltatáson 2018. szeptember 11-én 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. szeptember 11-én 6 és 10 óra között sugárzott 
Balázsék című műsorszámban történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a 
Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
 
22. 394/2018. Bejelentés a Tilos Kulturális Alapítvány által Tilos Rádió körzeti 

közösségi rádiós médiaszolgáltatás 2018. szeptember 20. napján sugárzott 
„Páholy” című műsorszámával kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1158/2018. (X. 16.) számú döntése 
bejelentés a Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió körzeti közösségi rádiós 

médiaszolgáltatás 2018. szeptember 20. napján sugárzott „Páholy” című műsorszámával 
kapcsolatban 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 
közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának a Tilos Kulturális Alapítvány által 
üzemeltetett Tilos Rádió körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltatás 2018. szeptember 20. 
napján sugárzott „Páholy” című műsorszámában történt vélelmezett megsértése tárgyában, 
valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát. 
 
23. 395/2018. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő 

országos médiaszolgáltatók 2018. augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése [az 
Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése a TOLNATÁJ Zrt. által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű 
körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatásában] 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/4 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1159/2018. (X. 16.) számú döntése 
a körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 

médiaszolgáltatók 2018. augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) 
bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a TOLNATÁJ Zrt. 

által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi 
médiaszolgáltatásban] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a TOLNATÁJ Zrt.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó 
megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatásban a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésének a) 
pontjában foglalt rendelkezés két alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
24. 396/2018. A Favorit Masters Kft. által üzemeltetett Rock FM állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű (Budapest 95,8 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. 
szeptember 10-16. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1160/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Favorit Masters Kft. által üzemeltetett Rock FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

(Budapest 95,8 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. szeptember 10-16. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Favorit Masters Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rock FM 
állandó megnevezésű adón 2018. szeptember 10-16. közötti időszakra vonatkozóan az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, valamint 
kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
 
25. 397/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 16-22. közötti működésének vizsgálata [M-

Lite Kft. által üzemeltetett 96,3 Rádió 1 (Miskolc 96,3 MHz) állandó megnevezésű 
körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] – előzmény: 322/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1161/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2018. július 16–22. közötti működésének vizsgálata [M-Lite Kft. által 

üzemeltetett 96,3 Rádió 1 (Miskolc 96,3 MHz) állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi 
médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy az M-Lite Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 96,3 
Rádió 1 (Miskolc 96,3 MHz) állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi adón a 2018. július 
16-22. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
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szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 75.000,-Ft összegű bírsággal sújtja. 
 
26. 398/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. 
szeptember 25-én 7 óra 1 perces kezdettel sugárzott „Krónika” című 
műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1162/2018. (X. 16.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. szeptember 25-én 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 2018. szeptember 25-én 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. 
 
27. 399/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. 
október 4-én 7 óra 1 perces kezdettel sugárzott „Krónika” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1163/2018. (X. 16.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. október 4-én 7 óra 1 perces 
kezdettel sugárzott „Krónika” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. október 4-én 7 óra 1 perces kezdettel sugárzott 
„Krónika” című műsorszám vonatkozásában benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelem alapján 
indult közigazgatási hatósági eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 47. § (1) bekezdésének a) pontja alapján megszünteti. 
 
28. 392/2018. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2018. január 1–június 30.) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/4 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1164/2018. (X. 16.) számú döntése 
Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2018. január 1–június 30.) 
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A Médiatanács elfogadja a Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2018. január 1–június 
30.) c. tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján 
 
29. B-10/2018. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. 

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

A Médiatanács 1165/2018. (X. 16.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. augusztus) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
30. T-55/2018. A Médiatanács által a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsba 

delegált tag mandátumának megújításáról 
 
Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/4 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1166/2018. (X. 16.) számú döntése 
a Médiatanács által a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsba delegált tag 

mandátumának megújításáról 
 
A Médiatanács 2018. október 31-étől négy éves időtartamra, azaz 2022. október 31-éig 
megújítja a 981/2014. (X. 7.) számú döntéssel NHIT-be delegált Bancsics Ferenc 
megbízatását. 
 
A Médiatanács felhívja az NHIT Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjon a tagság megújításával 
járó adminisztratív teendők kezdeményezéséről, illetve ellátásáról. 
 
31. E-59/2018. A Médiatanács követelés állománya (2018. szeptember)  
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
32. E-60/2018. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 

tárgyában hozott ítéletek/végzések 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 11 órakor berekesztette. 
 
Budapest, 2018. október 16. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

dr. Vincze Zsuzsanna s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 dr. Auer János s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


