
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2018. november 13-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-25. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-25. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-25. pontoknál/ 
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-25. pontoknál 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-25. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-25. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-25. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /19-25. pontoknál/ 
dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes /1-25. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-25. pontoknál/  
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-25. pontoknál/  
Vajda Boglárka osztályvezető /1-25. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna, a jegyzőkönyv vezetője /1-25. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-10. pontoknál/ 
dr. Lipták Eszter bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 

Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök /1-3. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 10 óra 1 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, 5/5 
arányú igen szavazata mellett, 1227/2018. (XI. 13.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-237/2018. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-238/2018. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati 
eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-239/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 
2018/45. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-240/2018. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás 
támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-241/2018. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás 
támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-242/2018. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2018 pályázati eljárás 
támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-243/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Speak Easy Project Bt. kérelme 
MTVA-244/2018. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelme 
MTVA-245/2018. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2018. III. negyedévi 
tevékenységéről 
MTVA-246/2018. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. tájékoztatója 
MTVA-247/2018. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Rófuszfilm Kft. tájékoztatója 
MTVA-248/2018. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2018. október 1. – október 31.) 
451/2018. A dtm Media Hungary Kft. (Nagykanizsa 95,6 MHz – 95,6 Rádió 1) és a Radio 
Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz – Radio 1) műsoridő módosítás iránti kérelme 
452/2018. A „B & T” Kft. (Velence Meleg-hegy 90,4 MHz – 90,4 Rádió 1) és a Radio Plus Kft. 
(Budapest 96,4 MHz – Radio 1) műsoridő módosítás iránti kérelme 
453/2018. A Manna Vision Media Kft. (Budapest 98,6 MHz - CROSS FM) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató kérelme 
454/2018. A KULTURÁLIS ÉLETÉRT Közhasznú Egyesület (Mustár Rádió) Nyíregyháza 
89,6 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
455/2018. A Sláger FM Hálózat Zrt. (Sláger FM) Budapest 103,9 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
456/2018. A MEDIORIX Bt. (Rádió Szarvas) Szarvas 105,4 MHz kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
457/2018. A PRODO VOICE STUDIO Zrt. (MUSIC FM) Budapest 89,5 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
458/2018. A Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 2018. október 17-
én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
459/2018. A Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 
2018. május 28-án kereskedelmi jelleggel közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 
446/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23-29. közötti működésének vizsgálata [a 
PANNON-SOPRON Kft. által üzemeltetett Rádió 1 Sopron 94,1 MHz állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Sopron 94,1 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 325/2018. számú előterjesztés 
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447/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23-29. közötti működésének vizsgálata [az AURIS 
MÉDIA Kft. által üzemeltetett 88.7 MHz, 89.2 MHz Rádió 1 állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Tiszafüred 88,7 MHz + Abádszalók 89,2 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás 
– az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 335/2018. 
számú előterjesztés 
448/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 1-7. közötti működésének vizsgálata [LB 
Rádió Kft. által üzemeltetett 94,7 Rádió 1 (Derecske 94,7 MHz); 98,9 Rádió 1 
(Hajdúböszörmény 98,9 MHz); 100,6 MHz (Hajdúszoboszló 100,6 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatások – az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 359/2018. számú előterjesztés 
449/2018. Az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. által üzemeltetett Klasszik Rádió állandó 
megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 92,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. 
augusztus 20-26. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 361/2018. számú előterjesztés 
450/2018. 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 megsértése a TOLNATÁJ Zrt. által 
üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatásában] 
– előzmény: 395/2018. számú előterjesztés 
445/2018. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2018. január-június) 
E-69/2018. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-237/2018. A Médiatanács által meghirdetett RADIOALLANDO2018 pályázati 
eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

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

A Médiatanács 1228/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a RADIOALLANDO2018 pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 
pályázati eljárás harmadik fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem 
megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám:  
MA-RADIO- 
ALLANDO 

2018-…/2018. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 

95 
Kulturális Életért  

Közhasznú Egyesület 
Mustár rádió A nap hírei 

133 Kultúr-Média Kft. Rádió 451 Heted7 

134 Kultúr-Média Kft. Rádió 451 Helyi Hírek 

 
2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 
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pályázati eljárás harmadik fordulójában a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést, az alábbi 
pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA-RADIO- 
ALLANDO 

2018-…/2018. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor  
típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

90 Lakihegy Rádió Bt. Lakihegy Rádió Sziget Krónika hírműsor 3 283 670 

92 Budakalászi Média Kft. Rádió Szentendre Itthon Szentendrén 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

94 KAPUKOM Kft. Rábaköz Rádió FM94,5 Kapuvári Hírmondó 
szolgáltató  
magazin 

4 280 000 

98 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Sátoraljaújhely) 
Régió Krónika  

(Sátoraljaújhely) 
hírműsor 2 340 000 

99 
FM7 Eger Kft. (korábban  

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

szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

100 
B.-A.-Z. Megye Betegeiért  

Alapítvány 
Csillagpont Rádió Csillagpont Hírek hírműsor 3 240 000 

102 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió Fehérvári Hírek hírműsor 2 340 000 

103 Auris Média Kft. Rádió1 (Tiszafüred) Tisza-tavi hírek hírműsor 2 340 000 

106 
Dél-alföldi Média Centrum  
Kft. (korábban Kisbíró Kft.) 

Rádió 7 
Napraforgó  

Magazinműsor 
szolgáltató  
magazin 

2 239 006 

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

2 340 000 

111 Gong Rádió Kft. Gong Rádió 
Térségi  

hírösszefoglaló 
hírműsor 2 817 000 

113 
Tamási Rádió  

Műsorszolgáltató és  
Kereskedelmi Kft. 

Tamási Rádió Helyi Hírek hírműsor 2 250 000 

114 
Aeriel Rádió Műsorszóró  

Kft. 
Klasszik Rádió 92.1 Reggeli Expressz hírműsor 1 827 328 

116 
Dabas Sportcsarnok  

Nonprofit Kft. 
Rádió Dabas Hírmondó hírműsor 3 260 000 

118 
Zalaegerszegi Televízió és  

Rádió Kft. 
95,1 Rádió 1 Egerszegi Krónika hírműsor 3 102 500 

119 "VIACOM" Kft. AKTÍV Rádió KulturKlub 
szolgáltató  
magazin 

2 236 000 

120 Amadeus Rádió Kft. Amadeus Rádió Kultusz 
szolgáltató  
magazin 

2 339 560 

121 Fehérvár Médiacentrum Kft. Vörösmarty Rádió Itt élünk 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

122 
Érdi Városi Televízió és  
Kulturális Nonprofit Kft. 

Érd FM 101,3 Köztünk marad 
szolgáltató  
magazin 

2 338 800 

125 
FÉLEGYHÁZI HÍRLAP  

Kft. 
88,2 Rádió 1 Útlevél 

tematikus  
magazin 

2 160 000 

126 Kalocsai Rádió Bt. KORONAfm100 Korona Krónika hírműsor 3 283 000 

127 Baja Hangja Kft. Bajai Rádió Hírek helyből hírműsor 2 817 000 

128 
Mária Rádió Frekvencia  

Kft. 
Mária Rádió Savaria Jóhírek hírműsor 3 024 000 

129 Center-Rádió Kft. Best FM 
SZ-SZ-B Megyei  

Sajtószolgálat Hírei 
hírműsor 3 269 150 

131 
Sárvári Média Nonprofit  

Kft. 
Sárvár Rádió Sárvári Panoráma 

szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

132 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
CREDO Rádió Hírek délben hírműsor 3 284 991 

140 Fehérvár Rádió Kft. 94,5 Rádió1 Hírek Ötkor hírműsor 3 063 637 

143 LB Rádió Kft. 90,4 Rádió 1 Szolnoki Krónika hírműsor 2 490 380 

28 db a megítélt támogatás összesen: 75.326.022 Ft 

 
3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 
pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 
RADIOALLANDO 

2018-…/2018. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor típusa 

135 Center-Rádió Kft. Best FM Megyei Krónika 
szolgáltató  
magazin 

136 Telekom Békés Kft. 98.4Mega Rádió Csabai Híradó hírműsor 

137 Telekom Békés Kft. 98.4Mega Rádió Békéscsabai Napló 
szolgáltató  
magazin 

139 Telekom Békés Kft. Gyula Rádió Gyulai Panoráma 
szolgáltató  
magazin 

141 Telekom Békés Kft. 98.4Mega Rádió Gyulai Hírmondó hírműsor 

142 Interax Kft. Rádió1 Start Békéscsabai Napló 
szolgáltató  
magazin 

144 Interax Kft. Rádió1 Start Békéscsabai Krónika hírműsor 

 
4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 
pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA-RADIO- 
ALLANDO 

2018-…/2018. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

88 Pentafon Kft. Rádió 24 
Rádió 24 helyi  
hírösszefoglaló 

hírműsor 

89 
FRISS RÁDIÓ  

NONPROFIT KFT. 
FM90 CAMPUS  

RÁDIÓ 
Napzárta hírműsor 

91 
Helyi Rádió  

Műsorszolgáltató Kft. 
100,4 Rádió 1 Nógrádi Napló hírműsor 

93 Budakalászi Média Kft. Rádió Szentendre Hírek Délben hírműsor 

96 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  
(Debrecen) 

Közélet-Közérdek  
(Debrecen) 

szolgáltató  
magazin 

97 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Miskolc) 
Régió Krónika  

(Miskolc) 
hírműsor 

101 Alba Regia Kft. Alpha Rádió Alpha Hírek hírműsor 

104 Mambó Rádió Kft. 99,4 Rádió 1 Baranyai Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

105 Mediorix Bt. Rádió Szarvas Vasárnapi Magazin 
szolgáltató  
magazin 

107 
Dél-alföldi Média Centrum  
Kft. (korábban Kisbíró Kft.) 

Rádió 7 Rádió 7 Hírei hírműsor 

108 Kogyilla Zsolt Berettyó Rádió Helyi Aktuális 
szolgáltató  
magazin 

110 FRISS MÉDIA KFT. Friss FM Gulliver 
tematikus  
magazin 

112 Gong Rádió Kft. Gong FM Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

115 
Mosoly Média Nonprofit  

Kft. 
Rádió Smile biTmobil 

tematikus  
magazin 

117 
Gyomaendrőd Kultúrájáért  

Egyesület 
Rádió Sun Hír Mix hírműsor 

123 
Érdi Városi Televízió és  
Kulturális Nonprofit Kft. 

ÉRD FM 101,3 Zónázó hírműsor 

124 Fehérvár Médiacentrum Kft. Vörösmarty Rádió Hírek 15-kor hírműsor 

130 
Mária Rádió Frekvencia  

Kft. 
Mária Rádió Savaria Napindító 

szolgáltató  
magazin 

138 Fehérvár Rádió Kft 94,5 Rádió 1 Városháza 
szolgáltató  
magazin 

 
5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 
pályázati eljárás harmadik fordulójában – a bírálóbizottság maradék keretösszegre 
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vonatkozó javaslatát elfogadva – 756.235 Ft-tal növeli a RADIOALLANDO2018 pályázati 
eljárás negyedik fordulójában kiosztható támogatási keretösszeget. 
 
6. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 170/2018. (II. 27.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RADIOALLANDO2018 
pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

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

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

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

d) az ÁPF II. fejezetének 14.2.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés 
összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság ajánlása 
 
2. MTVA-238/2018. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 

pályázati eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági 
ajánlása 

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

A Médiatanács 1229/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági 

ajánlásáról 
 
1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás második fordulójában a keretösszeget 
1.674.400 Ft-tal a harmadik fordulóban rendelkezésre álló keretösszeg terhére 
megemelve – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva 
az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, 
és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA- 

MACSKÁSSY- 
GYULA2018- 

…/2018. 

a  
kedvezményezett  

neve 

a filmalkotás  
tervezett címe 

önálló  
alkotás/  
sorozat 

(epizódok  
száma) 

a rendező  
neve 

az első  
bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás  

(Ft) 

19 UMATIK Kft. 
Janó Manó és az  

elveszett harmatcseppek  
(3. rész) 

sorozat 
(1) 

Miklósy  
Zoltán 

TV2 Média  
Csoport Zrt.  

8 400 000 

20 
Magyar Rajzfilm  

Kft. 

Szupermalac és  
Űrpatkány  
(7. epizód) 

sorozat 
(1) 

Máli  
Csaba 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 000 000 
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21 Kedd Kft. 
Detti és Drót 
(3. epizód) 

sorozat 
(1) 

Heim  
István 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
5 020 000 

23 ANIMACI BT. 
Csupipupi –  

A bolhaverság 
sorozat 

(1) 
Lehotay  
Zoltán 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
9 975 000 

24 
The Hoppies  

Kft. 

Hoppi mesék:  
A francia időutazás  

(14. epizód) 

sorozat 
(1) 

Rófusz  
Ferenc 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 000 000 

25 IONART Kft. 
Cipelő cicák 
(2. epizód) 

sorozat 
(1) 

Bárdos  
Csaba 

TV2 Média  
Csoport Zrt.  

8 166 900 

29 
BAL  

Filmkészítő Kft. 

Draco a borzasztó  
2. rész: A Hajszárító  

Akció 

sorozat 
(1) 

Kelen  
Bálint 

TV2 Média  
Csoport Zrt.  

7 920 000 

30 
Official Films  

Kft. 
Bújócska 

önálló  
alkotás 

Daniel  
Benjamin  

Gray 

Magyar RTL  
Televízió Zrt. 

4 950 000 

34 ODDialogue Kft. 
FUNiverse/Funiverzum,  

epizódcím:  
Gyémántbolygó 

sorozat 
(1) 

Hermán  
Árpád 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
2 680 000 

9 db a megítélt támogatás összesen: 61.111.900 Ft 

 
2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés 
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – 
az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
MACSKÁSSY- 
GYULA2018- 

…/2018. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló  
alkotás/  
sorozat 

(epizódok  
száma) 

a rendező neve 
az első bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

18 
INFORG-M&M  

FILM Kft. 
Maxie és Arley  

kalandjai 
sorozat 

(1) 
Farmosi Emese 

Magyar RTL Televízió  
Zrt. 

22 
IKON Stúdió  
Közhasznú  
Egyesület 

A festmény önálló alkotás 
Szabó-Nyulász  

Melinda 
Magyar RTL Televízió  

Zrt. 

26 CUB Animation Kft. Citrom és márvány önálló alkotás 
Lovrity Anna  

Katalin 
Magyar RTL Televízió  

Zrt. 

27 
SUNNY STUDIO  

FILM-ART Kft. 
Kuriko önálló alkotás Majoros Dániel 

Magyar RTL Televízió  
Zrt. 

28 Krea-TV Kft. Bögre-mesék 
sorozat 

(1) 
Debreczeni  

Zoltán 
Duna Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 

31 
UMBRELLA  

Kreatív Műhely Kft. 

Hódolat Örkénynek  
2. epizód: Ki a  

megbízó? 

sorozat 
(1) 

Csáki László TV2 Média Csoport Zrt.  

32 HUNGARICUS Kft. H.A.Z.E. 
sorozat 

(1) 
Nóthóf Ferenc 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

33 Űrubi Kft. 
Űruborkák  

2. epizód: Az  
indulás 

sorozat 
(1) 

Hegyi  
Magdolna 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

 
3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás harmadik fordulójának keretösszegét 
1.674.400 Ft-tal csökkenti. 
 
4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2018 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, 
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 5 napon belül a pályázati eljárás második fordulójának eredményéről, illetve a 
harmadik fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap 
honlapján hozza nyilvánosságra,  

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

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. október 30-ai ajánlása  
 
3. MTVA-239/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati 

eljárás 2018/45. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 
Varsányi Ferenc ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1230/2018. (XI. 13.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/45. 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 keretösszegét 5.000.000 Ft-tal megemeli a 2018. 
évi kötelezettségvállalással még nem terhelt forrás terhére.  
 
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 2018/45. hetében – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi 
pályázatokat támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2018-…/2018. 

a kedvezményezett  
neve 

a megörökítendő esemény  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

20 Filmdzsungel Kft. A Duna rejtett kincsei 1.350.000 

a megítélt támogatás összesen: 1.350.000 Ft 

 
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 2018/45. 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 

21 Salamandra Film Kft. 
Egy elfeledett színházi polihisztor -  

Hegedűs Tibor életműve 
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4. 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 2018/45. heti fordulóját lezárja. 
 
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 2018/45. 
heti eredményéről, a keretemelésről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről 
szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. november 9-ei ajánlása 
 
4. MTVA-240/2018. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 pályázati 

eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-241/2018. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati 
eljárás támogatási szerződései és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-242/2018. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2018 pályázati 
eljárás támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztéseket, az Elnök a három előterjesztést egyben 
tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésekben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1231/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződések és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a NEUMANNJÁNOS2018 
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 médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 

kedvezményezett részére 
2. melléklet: támogatási szerződés médiaszolgáltatási jogosultsággal nem rendelkező 

kedvezményezett esetében 
3. melléklet: támogatási szerződés pénzügyi lebonyolító alkalmazása esetében 
4. melléklet: de minimis nyilatkozat 
5. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

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

6. melléklet: beszámoló űrlap 
7. melléklet: tételösszesítő 
8. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei 
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A Médiatanács 1232/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződések és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a CSERÉSMIKLÓS2018 
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 székhelyű kedvezményezett esetében 
2. melléklet: támogatási szerződés önálló határon túli kedvezményezett esetében 
3. melléklet: támogatási szerződés pénzügyi lebonyolító alkalmazása esetében 
4. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

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

5. melléklet: de minimis nyilatkozat 
6. melléklet: beszámoló űrlap 
7. melléklet: költségösszesítő  
8. melléklet: tételösszesítő 
9. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei 
 

A Médiatanács 1233/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2018 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási 

szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a DARGAYATTILA2018 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és 
mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap 
honlapján tegye közzé. 
 
a döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés  
2. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez 

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

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

4. melléklet: beszámoló űrlap 
5. melléklet: költségösszesítő  
6. melléklet: tételösszesítő 
7. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei 
 
5. MTVA-243/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Speak Easy Project Bt. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt A javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1234/2018. (XI. 13.) számú döntése 

az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Speak Easy 
Project Bt. kérelméről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Speak Easy Project Bt. „Színjátékország” című, 
MA-EMBERJUDIT2016-44/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2019. február 28-ára, a beszámolási határidő 2019. április 15-ére, 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-244/2018. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 

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

A Médiatanács 1235/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-

KREATÍV Bt. 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 OMEGA-
KREATÍV Bt. „Cserebogarak” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2017-18/2017. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2018. december 30-ára, a beszámolási határidő 
2019. február 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2019. július 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-245/2018. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2018. III. negyedévi 

tevékenységéről 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1236/2018. (XI. 13.) számú döntése 
az MTVA Mecenatúra Igazgatóságának 2018. III. negyedévi tevékenységéről szóló 

beszámolójáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Mecenatúra 
Igazgatóságának 2018. III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
8. MTVA-246/2018. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

DARGAYATTILA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Filmfabriq Kft. tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
9. MTVA-247/2018. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Rófuszfilm Kft. tájékoztatója 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
10. MTVA-248/2018. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 

támogatás ellenőrzési eljárásokról (2018. október 1. – október 31.) 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
11. 451/2018. A dtm Media Hungary Kft. (Nagykanizsa 95,6 MHz – 95,6 Rádió 1) és a 

Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz – Radio 1) műsoridő módosítás iránti kérelme 
452/2018. A „B & T” Kft. (Velence Meleg-hegy 90,4 MHz – 90,4 Rádió 1) és a Radio 
Plus Kft. (Budapest 96,4 MHz – Radio 1) műsoridő módosítás iránti kérelme 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztéseket, az Elnök a két előterjesztést egyben 
tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésekben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1237/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a dtm Media Hungary Kft. (Nagykanizsa 95,6 MHz – 95,6 Rádió 1) és a Radio Plus Kft. 

(Budapest 96,4 MHz – Rádió 1) műsoridő módosítás iránti kérelme 
 
A Médiatanács a dtm Media Hungary Kft. és a Radio Plus Kft. együttes kérelmére – az 
előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosításban foglaltak szerint – hozzájárul 
ahhoz, hogy a dtm Media Hungary Kft. Nagykanizsa 95,6 MHz helyi kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a napi saját műsoridő 4 óra 23 percről 4 óra 40 
percre módosuljon. 
 

A Médiatanács 1238/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a „B & T” Kft. (Velence Meleg-hegy 90,4 MHz – 90,4 Rádió 1) és a Radio Plus Kft. (Budapest 

96,4 MHz – Rádió 1) műsoridő módosítás iránti kérelme 
 
A Médiatanács a „B & T” Kft. és a Radio Plus Kft. együttes kérelmére – az előterjesztés 
mellékletét képező szerződésmódosításban foglaltak szerint – hozzájárul ahhoz, hogy a „B & 
T” Kft. Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultsága tekintetében a napi saját műsoridő 4 óra 23 percről 4 óra 40 percre módosuljon. 
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A Médiatanács 1239/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a „B & T” Kft. (Velence Meleg-hegy 90,4 MHz – 90,4 Rádió 1) és a Radio Plus Kft. (Budapest 

96,4 MHz – Rádió 1) műsoridő módosítás iránti kérelme 
 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében foglalt szerződésmódosítás elfogadásával – 
az 1237/2018. (XI. 13.) és az 1238/2018. (XI. 13.) számú döntésére tekintettel kezdeményezi 
a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 
 
12. 453/2018. A Manna Vision Media Kft. (Budapest 98,6 MHz - CROSS FM) körzeti 

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

A Médiatanács 1240/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a Manna Vision Media Kft. (Budapest 98,6 MHz - CROSS FM) körzeti rádiós 

médiaszolgáltató kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a Manna Vision Media Kft. kérelmére hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 
98,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a médiaszolgáltatás megkezdése 
dátumának 60 nappal, azaz legkésőbb 2019. február 6. napjáig történő elhalasztásához a 
médiaszolgáltató kérelmében foglaltak szerint. 
 
13. 454/2018. A KULTURÁLIS ÉLETÉRT Közhasznú Egyesület (Mustár Rádió) 

Nyíregyháza 89,6 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal 
kapcsolatos kérelme 

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

A Médiatanács 1241/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a KULTURÁLIS ÉLETÉRT Közhasznú Egyesület (Mustár Rádió) Nyíregyháza 89,6 MHz 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet 
elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a 
KULTURÁLIS ÉLETÉRT Közhasznú Egyesület Nyíregyháza 89,6 MHz kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített 
együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2024. január 22-ig 
megújítja. 
 
14. 455/2018. A Sláger FM Hálózat Zrt. (Sláger FM) Budapest 103,9 MHz körzeti rádiós 

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

A Médiatanács 1242/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a Sláger FM Hálózat Zrt. (Sláger FM) Budapest 103,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
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A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékletét képező hatósági határozatban foglaltak 
szerint a Sláger FM Hálózat Zrt. Budapest 103,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságát az Mttv. 48. § (7) bekezdés a) pontja alapján nem újítja meg. 
 
15. 456/2018. A MEDIORIX Bt. (Rádió Szarvas) Szarvas 105,4 MHz kisközösségi rádiós 

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

A Médiatanács 1243/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a MEDIORIX Bt. (Rádió Szarvas) Szarvas 105,4 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet 
elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a 
MEDIORIX Bt. Szarvas 105,4 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – 
amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem 
teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2024. február 5-ig megújítja. 
 
16. 457/2018. A PRODO VOICE STUDIO Zrt. (MUSIC FM) Budapest 89,5 MHz körzeti 

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

A Médiatanács 1244/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a PRODO VOICE STUDIO Zrt. (MUSIC FM) Budapest 89,5 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékletét képező hatósági határozatban foglaltak 
szerint a PRODO VOICE STUDIO Zrt. Budapest 89,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságát az Mttv. 48. § (7) bekezdés a) és c) pontja alapján nem újítja meg. 
 
17. 458/2018. A Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 
2018. október 17-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 1245/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 2018. október 17-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft.) 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében 2018. szeptember 7-én közzétett 
Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. pályázót. 
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18. 459/2018. A Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára 2018. május 28-án kereskedelmi jelleggel közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

A Médiatanács 1246/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. 
május 28-án kereskedelmi jelleggel közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredményének megállapítása 
 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján 
és hirdetményi úton 2018. május 28-án, a Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás eredményes. 

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

Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 
megindított pályázati eljárás nyertese a CENTER-RÁDIÓ Kft. pályázó.   

 
3. A Médiatanács az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja alapján, valamint a Pályázati 

Felhívás 1.10.9.2. e) és l) pontjai alapján megállapítja, hogy a Regionális Rádió Kft. 
pályázónak a Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára benyújtott pályázati ajánlata tartalmilag érvénytelen. 

 
4. A Médiatanács az Mttv. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján, valamint a Pályázati 

Felhívás 1.10.7.1. a) pontja alapján megállapítja, hogy a SUNSHINE RÁDIÓ Kft. 
pályázónak a Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára benyújtott pályázati ajánlata alakilag érvénytelen. 

 
5. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított CENTER-

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

 
6. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
19. 446/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23-29. közötti működésének vizsgálata [a 

PANNON-SOPRON Kft. által üzemeltetett Rádió 1 Sopron 94,1 MHz állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Sopron 94,1 MHz) kereskedelmi 
médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 325/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1247/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a Rádió 1–hálózat 2018. július 23-29. közötti működésének vizsgálata [a PANNON-

SOPRON Kft. által üzemeltetett Rádió 1 Sopron 94,1 MHz állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Sopron 94,1 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás – az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
 

A Médiatanács megállapítja, hogy a PANNON-SOPRON Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) a Rádió 1 Sopron 94,1 MHz állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
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(Sopron 94,1 MHz) kereskedelmi adón a 2018. július 23-29. közötti időszakban megsértette 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 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 50.000,- Ft összegű 
bírsággal sújtja. 
 
20. 447/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23-29. közötti működésének vizsgálata [az 

AURIS MÉDIA Kft. által üzemeltetett 88.7 MHz, 89.2 MHz Rádió 1 állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Tiszafüred 88,7 MHz + Abádszalók 89,2 MHz) 
kereskedelmi médiaszolgáltatás – az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] – előzmény: 335/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1248/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a Rádió 1–hálózat 2018. július 23-29. közötti működésének vizsgálata [az AURIS MÉDIA Kft. 

által üzemeltetett 88.7 MHz, 89.2 MHz Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Tiszafüred 88,7 MHz + Abádszalók 89,2 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás – az Mttv. 

63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a AURIS MÉDIA Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 
88.7 MHz, 89,2 MHz Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tiszafüred 88,7 MHz 
+ Abádszalók 89.2 MHz) kereskedelmi adón a 2018. július 23-29. közötti időszakban 
megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 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 
50.000,-Ft összegű bírsággal sújtja. 
 
21. 448/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 1-7. közötti működésének vizsgálata 

[LB Rádió Kft. által üzemeltetett 94,7 Rádió 1 (Derecske 94,7 MHz); 98,9 Rádió 1 
(Hajdúböszörmény 98,9 MHz); 100,6 MHz (Hajdúszoboszló 100,6 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatások – az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 359/2018. számú 
előterjesztés 

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

A Médiatanács 1249/2018. (XI. 13.) számú döntése 
a Rádió-1 hálózat 2018. augusztus 1-7. közötti működésének vizsgálata [LB Rádió Kft. által 

üzemeltetett 94,7 Rádió 1 (Derecske 94,7 MHz); 98,9 Rádió 1 (Hajdúböszörmény 98,9 MHz); 
100,6 Rádió 1 (Hajdúszoboszló 100,6 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi 

médiaszolgáltatások - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy az LB Rádió Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 
94,7 Rádió 1 (Derecske 94,7 MHz), a 98,9 Rádió 1 (Hajdúböszörmény 98,9 MHz) és a 
100,6 Rádió 1 (Hajdúszoboszló 100,6 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi adóin 
a 2018. augusztus 1-7. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 
187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján médiaszolgáltatásonként 50.000,-Ft, összesen 
150.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
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A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a 100,6 Rádió 1 
(Hajdúszoboszló 100,6 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi 
médiaszolgáltatásában 2018. augusztus 1-jén nem sértette meg a szövegaránnyal 
kapcsolatos szerződéses vállalását. 
 
22. 449/2018. Az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. által üzemeltetett Klasszik Rádió állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 92,1 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2018. augusztus 20-26. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – 
előzmény: 361/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1250/2018. (XI. 13.) számú döntése 
az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. által üzemeltetett KIasszik Rádió állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű (Budapest 92,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. augusztus 20-
26. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 

foglalt rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) a Klasszik Rádió állandó megnevezésű adóján a 2018. augusztus 20-26. 
közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a 
Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a 
jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 
 
23. 450/2018. 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 megsértése a 
TOLNATÁJ Zrt. által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű körzeti 
kereskedelmi médiaszolgáltatásában] – előzmény: 395/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1251/2018. (XI. 13.) 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 megsértése a TOLNATÁJ Zrt. által 

üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatásban] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Tolnatáj TV állandó megnevezésű 
körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatásában 2018. augusztus 17. napján két alkalommal 
megsértette az Mttv. 33. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezést, amely 
jogsértés miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a 
határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 
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24. 445/2018. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2018. január-június) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1252/2018. (XI. 13.) számú döntése 
A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2018. január-június) 

 
A Médiatanács elfogadja A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2018. január-június) c. 
anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 
 
25. E-69/2018. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 

tárgyában hozott ítéletek/végzések 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Ezt követően a Médiatanács szóban megbízta a Hivatalt, hogy amennyiben a Budapest 
103,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság meg nem újítására vonatkozó határozat jogerőre 
emelkedett, készítsen előterjesztést a lejáró Budapest 103,9 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultság alapjául szolgáló médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
való felkérésről. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 51 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2018. november 14. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Vincze Zsuzsanna s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 dr. Auer János s. k. dr. Karas Monika s. k. 
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