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JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2018. november 20-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. 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. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes (1-25. pontoknál) 
Sarlós Péterné főosztályvezető (1-25. pontoknál) 

dr. Andrássy György főosztályvezető (1-25. pontoknál) 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető (1-25. pontoknál) 
Mádl András főosztályvezető (15-25. pontoknál) 
Vajda Boglárka osztályvezető (1-25. pontoknál) 

dr. Kállay Eszter, a jegyzőkönyv vezetője (1-25. pontoknál) 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató (1-4. pontoknál) 
 

 
 
 
  



2 

Az ülést dr. Karas Monika 15 óra 02 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, 4/5 
arányú igen szavazata mellett az 1253/2018. (XI. 20.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-249/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított "NÓTÁRIUS 2000" Kft. kérelme 
MTVA-250/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított RecordFilm Bt. kérelme 
MTVA-251/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Blue Duck Arts Bt. költségvetés és finanszírozási 
terv módosítására irányuló kérelme 
MTVA-252/2018. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SALTO Film Kft. költségvetés és időtartam 
módosítására irányuló kérelme 
470/2018. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2018. évi 
költségvetésének időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló 
466/2018. A Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
467/2018. A Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
468/2018. A Szigetszentmiklós 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívásának tervezete 
472/2018. A Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 
469/2018. A PANNON-SOPRON Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Sopron 94,1 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
473/2018. A Nyíregyháza 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2018. május 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes SUNSHINE RÁDIÓ Kft.-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
474/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) kvótakötelezett 
médiaszolgáltató Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2018. január 1. - május 31.) 
475/2018. Az AVIPress Media Bt. kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltató Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata 
478/2018. Az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 
MHz, Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 
MHz), a Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló 
Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. (Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi 
Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 
91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
479/2018. A Médiatanács által a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
461/2018. Bejelentés a Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió körzeti 
közösségi rádiós médiaszolgáltatás 2018. szeptember 20. napján sugárzott „Páholy” című 
műsorszámával kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdésének 
c) pontjában foglaltak megsértése] – előzmény: 394/2018. számú előterjesztés 
462/2018. A Rádió 1–hálózat 2018. szeptember 17-23. közötti működésének vizsgálata [az 
LB Rádió Kft. által üzemeltetett 93,3 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
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(Hajdúnánás 93,3 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás – az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
463/2018. A Rádió 1–hálózat 2018. szeptember 17-23. közötti működésének vizsgálata [az 
FW Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett 101,3 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Eger 101,3 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás – az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
464/2018. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub műsorán 2018. 
szeptember 7-én 7 óra 15 perctől sugárzott „Reggeli” című műsorszám hatósági ellenőrzése 
[az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának vélelmezett megsértése] 
465/2018. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019. évi 
piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terve 
471/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 
csatornán 2018. október 21. napján sugárzott „BORS” reklámokkal kapcsolatban 
476/2018. Az M-RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján 2018. szeptember 2-án 18 óra 50 
perctől sugárzott Szenzációs négyes című műsorszámot kifogásoló bejelentések [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
368/2018. számú előterjesztés 
477/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 
médiaszolgáltatáson 2018. szeptember 23. napján 18 óra 57 perctől sugárzott, „Valami 
Amerika 3.” című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 379/2018. számú előterjesztés 
E-70/2018. A Médiatanács követelés állománya (2018. október) 
E-71/2018. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-249/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított "NÓTÁRIUS 2000" Kft. kérelme 

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

A Médiatanács 1254/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított "NÓTÁRIUS 

2000" Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított "NÓTÁRIUS 2000" 
Kft. „Dargay Attila portré” című, MA-EMBERJUDIT2017-21/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési és átadási határidő 2019. március 6-ára, a beszámolási határidő 2019. április 20-
ára, 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. 
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2. MTVA-250/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított RecordFilm Bt. kérelme 

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

A Médiatanács 1255/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított RecordFilm 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 RecordFilm Bt. (korábban Berta Enikő egyéni 
vállalkozás) „Tánc-Játék” című, MA-EMBERJUDIT2016-53/2016. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési határidő 2019. április 15-ére, a beszámolási határidő 2019. május 30-ára, 
valamint a bemutatási határidő 2019. október 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. 
 
3. MTVA-251/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Blue Duck Arts Bt. költségvetés 
és finanszírozási terv módosítására irányuló kérelme 

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

A Médiatanács 1256/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Blue Duck 

Arts Bt. költségvetés és finanszírozási terv módosítására irányuló 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 Blue Duck 
Arts Bt. „Van feljebb” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-14/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és a 
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 
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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. 
 
4. MTVA-252/2018. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SALTO Film Kft. költségvetés 
és időtartam módosítására irányuló kérelme 

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

A Médiatanács 1257/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SALTO Film 

Kft. költségvetés, valamint időtartam módosítására irányuló kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SALTO Film Kft. „Szimbiózis” című, MA-
MACSKÁSSYGYULA2016-25/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott  
 

 költségvetés módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján, 
valamint 

 az időtartam módosítására vonatkozó kérelmet 
 
elfogadja, és hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti 
időtartamban (12 perc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – 
változatlan feltételek mellett – a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba, 
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. 
 
5. 470/2018. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2018. évi 

költségvetésének időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló 
 
A Hivatal részéről Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató ismertette az előterjesztést. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és belső döntést hozott. 
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6. 466/2018. A Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

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

A Médiatanács 1258/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budaörs 104,8 
MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 
 
7. 467/2018. A Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

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

A Médiatanács 1259/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Dabas 93,4 MHz 
helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 
 
8. 468/2018. A Szigetszentmiklós 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 1260/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a Szigetszentmiklós 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Szigetszentmiklós 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv 

(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült  
elvi  

ellátottság- 
sztereó - 

(fő) 

Becsült  
elvi  

ellátottság- 
sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 
…°-…°/dB 

Telepítési  
feltételek 

Szigetszentmiklós 107,0 759 35 43.000 2 - 10 H D 
240°-280°/1,3-13,3dB 
290°-150°/19-20dB 

160°-200°/13,3-1,3dB 

A nemzetközileg 
koordinált  

adótelephely:  
19°02’57”;  
47°21’25” 
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A Médiatanács 1261/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a Szigetszentmiklós 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szigetszentmiklós 
107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
9. 472/2018. A Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 1262/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 
max 
(kW) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…°-…°/dB 

**Telepítési  
feltételek 

Győr 96,4 2 30 131.000 5 - 11 V D 

50°-90°/4,7dB 
90°-110°/11dB 
120°-180°/4dB 

190°-240°/6,9dB 
250°-260°/8dB 
270°-320°/13dB 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
17°38’08”;  
47°41’04” 

 
A Médiatanács 1263/2018. (XI. 20.) számú döntése 

a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Győr 96,4 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
10. 469/2018. A PANNON-SOPRON Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Sopron 94,1 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

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

A Médiatanács 1264/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a PANNON-SOPRON Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási szerződés megkötésére az 

Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Sopron 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a PANNON-SOPRON Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Sopron 94,1 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. 
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december 7. és 2019. február 4. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét 
képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 
11. 473/2018. A Nyíregyháza 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2018. május 25-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes SUNSHINE RÁDIÓ Kft.-vel szemben 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 1265/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a Nyíregyháza 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2018. május 25-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes SUNSHINE RÁDIÓ Kft.-vel szemben megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Nyíregyháza 99,4 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. május 25-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban 1110/2018. (X. 11.) számú határozatával megállapította, 
hogy a pályázati eljárás nyertese a SUNSHINE RÁDIÓ Kft., és a PJ/17003-9/2018. 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 SHUNSHINE RÁDIÓ Kft.-
vel a Nyíregyháza 99,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a pályázati 
ajánlatban foglaltaknak megfelelően. 
 
12. 474/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) kvótakötelezett 

médiaszolgáltató Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2018. január 1. - május 31.) 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 
Hozzászólt Aranyosné dr. Börcs Janka. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1266/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) kvótakötelezett médiaszolgáltató 

Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
(2018. január 1. - május 31.) 

 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 
13. 475/2018. Az AVIPress Media Bt. kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást 

nyújtó médiaszolgáltató Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1267/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az AVIPress Media Bt. kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete 

tárgyban 
 
A Médiatanács az AVIPress Media Bt. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 
az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában. 
 
14. 478/2018. Az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 

107,5 MHz, Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. 
(Szeged 87,9 MHz), a Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), az M-Lite Kft. (Miskolc 96,3 
MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. (Szombathely 
97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 
valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek 
kijavítása 

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

A Médiatanács 1268/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 MHz), a 
Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. 

(Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 

valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
(ALISCA NETWORK Kft. – Baja 94,3 MHz) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás-
tervezet elfogadásával – módosítja az ALISCA NETWORK Kft. Baja 94,3 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését. 
 

A Médiatanács 1269/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 MHz), a 
Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. 

(Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 

valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
(ALISCA NETWORK Kft. – Dunaföldvár 106,5 MHz) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás-
tervezet elfogadásával – módosítja az ALISCA NETWORK Kft. Dunaföldvár 106,5 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését. 
 

A Médiatanács 1270/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 MHz), a 
Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. 

(Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 

valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
(ALISCA NETWORK Kft. – Paks 107,5 MHz) 
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A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás-
tervezet elfogadásával – módosítja az ALISCA NETWORK Kft. Paks 107,5 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését. 
 

A Médiatanács 1271/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 MHz), a 
Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. 

(Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 

valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
(ALISCA NETWORK Kft. – Szekszárd 91,1 MHz) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás-
tervezet elfogadásával – módosítja az ALISCA NETWORK Kft. Szekszárd 91,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését. 
 

A Médiatanács 1272/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 MHz), a 
Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. 

(Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 

valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
(EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. – Szeged 87,9 MHz) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás-
tervezet elfogadásával – módosítja az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. Szeged 
87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését. 
 

A Médiatanács 1273/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 MHz), a 
Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. 

(Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 

valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
(Lajta Rádió Kft. – Győr 103,1 MHz) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás-
tervezet elfogadásával – módosítja a Lajta Rádió Kft. Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését. 
 

A Médiatanács 1274/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 MHz), a 
Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. 

(Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 

valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
(M-Lite Kft. – Miskolc 96,3 MHz) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás-
tervezet elfogadásával – módosítja az M-Lite Kft. Miskolc 96,3 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését. 
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A Médiatanács 1275/2018. (XI. 20.) számú döntése 

az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 
Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 MHz), a 
Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. 

(Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 

valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
(Rádió Helló Kft. – Heves 93,7 MHz) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás-
tervezet elfogadásával – módosítja a Rádió Helló Kft. Heves 93,7 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését. 
 

A Médiatanács 1276/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 MHz), a 
Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. 

(Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 

valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
(Vasi Friss Rádió Kft. – Szombathely 97,7 MHz) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás-
tervezet elfogadásával – módosítja a Vasi Friss Rádió Kft. Szombathely 97,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését. 
 

A Médiatanács 1277/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 MHz), a 
Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. 

(Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 

valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
(Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. – Zalaegerszeg 95,1 MHz) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás-
tervezet elfogadásával – módosítja a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. Zalaegerszeg 
95,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését. 
 

A Médiatanács 1278/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az ALISCA NETWORK Kft. (Baja 94,3 MHz, Dunaföldvár 106,5 MHz, Paks 107,5 MHz, 

Szekszárd 91,1 MHz), az EURÓPA RÁDIÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged 87,9 MHz), a 
Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz), a LIFE ESSENCE Kft. (Tihany 105,7 MHz), az M-Lite Kft. 

(Miskolc 96,3 MHz), a Rádió Helló Kft. (Heves 93,7 MHz), a Vasi Friss Rádió Kft. 
(Szombathely 97,7 MHz), a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (Zalaegerszeg 95,1 MHz), 

valamint a Zenebolygó Kft. (Nyíregyháza 91,1 MHz) hatósági szerződéseinek kijavítása 
(Zenebolygó Kft. – Nyíregyháza 91,1 MHz) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás-
tervezet elfogadásával – módosítja a Zenebolygó Kft. Nyíregyháza 91,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződését. 
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15. 479/2018. A Médiatanács által a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. szeptember 7-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

A Médiatanács 1279/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a Médiatanács által a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2018. szeptember 7-én 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. szeptember 7-én közzétett, a Paks 96,3 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati 
eljárás eredményes. 

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

96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 
eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a Paks FM Kft. pályázó. 

 
3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Paks FM Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére 
irányuló eljárást.  

 
4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
16. 461/2018. Bejelentés a Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió 

körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltatás 2018. szeptember 20. napján sugárzott 
„Páholy” című műsorszámával kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 
10. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak megsértése] – előzmény: 394/2018. 
számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1280/2018. (XI. 20.) számú döntése 
bejelentés a Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió körzeti közösségi rádiós 

médiaszolgáltatás 2018. szeptember 20. napján sugárzott „Páholy” című műsorszámával 
kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdésének c) pontjában 

foglaltak megsértése] 
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Tilos Rádió 

körzeti közösségi rádiós médiaszolgáltatás 2018. szeptember 20. napján sugárzott 
„Páholy” című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 
10. § (1) bekezdésének c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének bb) pontja 
alapján 75.000 Ft, azaz hetvenötezer forint bírsággal sújtja. 
 

2. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos 
levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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17. 462/2018. A Rádió 1–hálózat 2018. szeptember 17-23. közötti működésének 
vizsgálata [az LB Rádió Kft. által üzemeltetett 93,3 Rádió 1 állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Hajdúnánás 93,3 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás – az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1281/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a Rádió 1–hálózat 2018. szeptember 17-23. közötti működésének vizsgálata [az LB Rádió 
Kft. által üzemeltetett 93,3 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Hajdúnánás 

93,3 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás – az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az LB Rádió Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 93,3 Rádió 1 állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Hajdúnánás 93,3 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás 
2018. szeptember 17-23. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy 
az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
 
18. 463/2018. A Rádió 1–hálózat 2018. szeptember 17-23. közötti működésének 

vizsgálata [az FW Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett 101,3 Rádió 1 állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Eger 101,3 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás 
– az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1282/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a Rádió 1–hálózat 2018. szeptember 17-23. közötti működésének vizsgálata [az FW 

Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett 101,3 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Eger 101,3 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás – az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az FW Műsorszolgáltató Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 101,3 
Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Eger 101,3 MHz) kereskedelmi 
médiaszolgáltatás 2018. szeptember 17-23. közötti működésére vonatkozóan a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi 
a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
 
19. 464/2018. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub műsorán 2018. 

szeptember 7-én 7 óra 15 perctől sugárzott „Reggeli” című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 1283/2018. (XI. 20.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2018. szeptember 7-én 7 
óra 15 perctől sugárzott „Reggeli” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 

bekezdés b) és c) pontjának vélelmezett megsértése] 
 
1. A Hivatal indítványozza, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet 

elfogadásával a Médiatanács indítson hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben 
az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának az RTL Klub csatornán 2018. szeptember 
7-én 7 óra 15 perctől sugárzott „Reggeli” című műsorszámban egy-egy alkalommal 
történt vélelmezett megsértése tárgyában.  
 

2. A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon, a fenti 
műsorszámban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-e meg a  
Sissy Villaparkot, és ha igen, csatolja az erről szóló dokumentumokat. 

 
20. 465/2018. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019. évi 

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

 
A Médiatanács 1284/2018. (XI. 20.) számú döntése 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019. évi piacfelügyeleti és 
általános hatósági felügyeleti terve 

 
1. A Médiatanács elfogadja az Mttv. 168. §-a alapján elkészített 2019. évi piacfelügyeleti és 

általános hatósági felügyeleti tervét. 
 
2. A Médiatanács hozzájárul a 2019. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti 

tervének a Médiatanács honlapján történő, az Mttv. 168. § (3) bekezdésének megfelelő 
közzétételéhez. 

 
21. 471/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

TV2 csatornán 2018. október 21. napján sugárzott „BORS” reklámokkal 
kapcsolatban 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 
Hozzászólt Mádl András. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1285/2018. (XI. 20.) számú döntése 
bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 csatornán 

2018. október 21. napján sugárzott „BORS” reklámokkal kapcsolatban 
 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről hivatalos levélben 
tájékoztatja a bejelentőt. 
 
22. 476/2018. Az M-RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján 2018. szeptember 2-án 18 

óra 50 perctől sugárzott Szenzációs négyes című műsorszámot kifogásoló 
bejelentések [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
megsértése] – előzmény: 368/2018. számú előterjesztés 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1286/2018. (XI. 20.) számú döntése 
az M-RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján 2018. szeptember 2-án 18 óra 50 perctől 

sugárzott Szenzációs négyes című műsorszámot kifogásoló bejelentések [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] 

 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub csatornán 2018. 

szeptember 2-án 18 óra 50 perctől sugárzott Szenzációs négyes című műsorszám 
közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) 
pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 6 000 000 Ft bírsággal 
sújtja. 
 

2. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos 
levélben tájékoztatja a bejelentőket. 

 
23. 477/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

TV2 médiaszolgáltatáson 2018. szeptember 23. napján 18 óra 57 perctől sugárzott, 
„Valami Amerika 3.” című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
379/2018. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Hozzászólt dr. Auer János, dr. Kollarik Tamás és 
dr. Karas Monika. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1287/2018. (XI. 20.) számú döntése 
bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 

médiaszolgáltatáson 2018. szeptember 23. napján 18 óra 57 perctől sugárzott, „Valami 
Amerika 3.” című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának megsértése] 
 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornán 2018. szeptember 
23-án 18 óra 57 perctől sugárzott „Valami Amerika 3.” című műsorszám közzétételével 
megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 
187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 1 250 000 Ft bírsággal sújtja. 

 
2. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos 

levélben tájékoztatja a Bejelentőket. 
 
24. E-70/2018. A Médiatanács követelés állománya (2018. október) 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
25. E-71/2018. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 

tárgyában hozott ítéletek/végzések 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 15 óra 38 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja 2018. 
november 27. 10.00 óra. 
 
Budapest, 2018. november 26. 
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dr. Kállay Eszter s. k. 
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