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JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2018. november 27-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-23. pontoknál) 
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag (1-23. pontoknál) 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag (1-23. pontoknál) 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag (1-23. pontoknál) 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes (1-23. pontoknál) 
Sarlós Péterné főosztályvezető (1-23. pontoknál) 

dr. Andrássy György főosztályvezető (1-23. pontoknál) 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető (1-23. pontoknál) 
Mádl András főosztályvezető (16-23. pontoknál) 
Vajda Boglárka osztályvezető (1-23. pontoknál) 

dr. Kállay Eszter, a jegyzőkönyv vezetője (1-23. pontoknál) 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 
 

Fulmer Lászlóné mb. gazdasági igazgató (1. pontnál) 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató (1-7. pontoknál) 
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Az ülést dr. Karas Monika 10 órakor 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 1288/2018. (XI. 27.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-255/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. I-IX. havi 
beszámolója 
MTVA-234/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. kérelme 
MTVA-253/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Crocobee Kft. kérelme 
MTVA-254/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Civil Művel Közművelődési Egyesület költségvetés és 
finanszírozási terv módosítására irányuló kérelme 
MTVA-256/2018. Tájékoztató - A Médiatanács által meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmdzsungel 
Kft. tájékoztatója 
MTVA-257/2018. Tájékoztató - A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FOCUSFOX Kft. tájékoztatója 
T-58/2018. A hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának támogatására meghirdetett 
CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
480/2018. A P1 Rádió Kft. körzeti rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása iránt a Pécs 101,7 MHz tekintetében 
486/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Zalaegerszeg 88,3 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
489/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésre az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 106,6 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
490/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésre az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Tatabánya 107,0 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
487/2018. A téli (december 1. - február 28.) és a tavaszi (március 1. - május 31.) időszakban 
bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek 
488/2018. A "B & T" Szolgáltató Kft. (90,4 Rádió 1 - Velence Meleg-hely 90,4 MHz) helyi 
rádiós médiaszolgáltató kérelme 
491/2018. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
492/2018. A Médiatanács által a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 18-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft.-vel szemben 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
493/2018. 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 tartalmi vizsgálata 
494/2018. Az INTERAX Kft. (Rádió 1 Start – Békéscsaba 88,9 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
460/2018. Bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 
médiaszolgáltatáson 2018. augusztus 21. napján sugárzott „Balázsék” című műsorszámmal 
kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
megsértése] – előzmény: 354/2018. számú előterjesztés 
481/2018. A Karc FM Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft. által üzemeltetett 
Karc FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 105,9 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2018. október 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
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tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 
482/2018. A Rádió-1 hálózat 2018. augusztus 27. - szeptember 2. közötti működésének 
vizsgálata [Helyi Rádió Kft. által üzemeltetett 100,4 Rádió 1 (Salgótarján 100,4 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
483/2018. A Favorit Masters Kft. által üzemeltetett Rock FM állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Budapest 95,8 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. szeptember 10-16. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] (előzmény: 396/2018. számú előterjesztés) 
484/2018. A Detrand Kft. kérelme a "25 DOLLÁR" című műsorszám előzetes klasszifikációja 
iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] - kérelem visszautasítása 
485/2018. Bejelentés az Echo Hungária TV Zrt. Echo TV csatornáján 2018. július 13-án 20 
óra 35 perctől sugárzott Informátor című műsorszám miatt [az Smtv. 14. § (1) és (2) 
bekezdése és a 17. § (1) és (2) bekezdése érvényesülésének vizsgálata] 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-255/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. I-IX. 
havi beszámolója 

 
Az Alap részéről Fulmer Lászlóné 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 1289/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2018. I–IX. havi beszámolójáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2018. I–IX. havi beszámolóját elfogadja. 
 
2. MTVA-234/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. kérelme 
 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi 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 /A javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1290/2018. (XI. 27.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. „DAESH” című, MA-
EMBERJUDIT2016-86/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 
2019. szeptember 30-ára, a beszámolási határidő 2019. november 15-ére, valamint a 
bemutatási határidő 2020. február 29-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 
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döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
3. MTVA-253/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 

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

A Médiatanács 1291/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Crocobee 

Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Crocobee Kft. 
„Kollerné bátorsága” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-34/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (21 perc 
20 másodperc) 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 felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
4. MTVA-254/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Civil Művel Közművelődési Egyesület 
költségvetés és finanszírozási terv módosítására irányuló kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Hozzászólt dr. Karas Monika és dr. Kollarik 
Tamás. 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 1292/2018. (XI. 27.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Civil Művek 
Közművelődési Egyesület költségvetés és finanszírozási terv módosítására irányuló 

kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Civil Művek 
Közművelődési Egyesület „A Mandák-Ház Asszonya – Lelkész a Nyolckerben” című, MA-
EMBERJUDIT2017-38/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott költségvetés és a finanszírozási terv módosítására 
vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem 
vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás 
igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti 
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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. MTVA-256/2018. Tájékoztató - A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Filmdzsungel Kft. tájékoztatója 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
6. MTVA-257/2018. Tájékoztató - A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FOCUSFOX Kft. tájékoztatója 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
7. T-58/2018. A hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának támogatására 

meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

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

A Médiatanács 1293/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a hangjátékok és 
hangjátéksorozatok gyártásának vissza nem térítendő vissza nem térítendő támogatására 
meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárásban beérkezett szinopszisokat és 
pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg: 
 

CSERÉSMIKLÓS2018 

Pelyach Gergely 

Péczely Dóra 

Törőcsik Zsolt 

 
A Médiatanács a CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki 
tisztségére Pelyach Gergelyt választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2018. november 29-étől 
2019. június 15-éig tart. 
 
2. 
A Médiatanács az elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400.000 Ft-ban, 
a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg. 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 
munkanapon belül kerül kifizetésre. 
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3. 
A CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárásban valamennyi kedvezményezetté nyilvánított és 
elkészült műsorszám véleményezéséért a bizottsági elnök részére bruttó 400.000 Ft, a 
tagok részére bruttó 350.000 Ft díjazás jár. A kifizetés feltétele a bírálóbizottságok 
működésének szabályairól szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, az elnök által 
benyújtott általános értékelés Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a Médiatanács az 
általános értékelés elfogadásával egyidejűleg dönt. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak 

szerint kösse meg, 
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 
 
8. 480/2018. A P1 Rádió Kft. körzeti rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a Pécs 101,7 MHz tekintetében 
 
A Hivatal részéről 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 1294/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a P1 Rádió Kft. körzeti rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 

megkezdésének halasztása iránt a Pécs 101,7 MHz tekintetében 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a médiaszolgáltató kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a P1 Rádió Kft. a Pécs 
101,7 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a médiaszolgáltatást 
2018. november 29. napja helyett legkésőbb 2019. január 28. napján kezdhesse meg. 
 
9. 486/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

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

 
Dr. Andrássy György ismertette az 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 1295/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

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

 
A Médiatanács a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Zalaegerszeg 
88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2018. december 28. és 2019. február 
25. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 
foglaltak szerint. 
 
10. 489/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésre az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 106,6 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
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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 1296/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a 
Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára a 2018. 
december 28. és a 2019. február 25. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés 
mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 
11. 490/2018. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésre az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Tatabánya 107,0 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 1297/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

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

 
A Médiatanács a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Tatabánya 
107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2018. december 28. és 2019. 
február 25. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 
szerződésben foglaltak szerint. 
 
12. 487/2018. A téli (december 1. - február 28.) és a tavaszi (március 1. - május 31.) 

időszakban bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek 
 
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 belső döntést hozta: 
 

A Médiatanács 4/2018. (XI. 27.) számú belső döntése 
a téli (december 1. – február 28.) és a tavaszi (március 1. – május 31.) időszakban 

bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek 
 

A Médiatanács hozzájárul ahhoz, hogy azok a médiaszolgáltatók, amelyek a téli és a tavaszi 
ünnep- és emléknapokra tekintettel december 1. és május 31. között ideiglenes műsorterv-
módosítási kérelmet nyújtanak be - amennyiben törvényi kötelezettségeiknek eleget tesznek, 
és a műsorterv-módosítást megfelelően bejelentik, továbbá, ha a kért módosítás nem 
haladja meg a 14 napot - eltérhetnek a hatósági szerződésben rögzített műsortervüktől. 
 
A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy a médiaszolgáltatók téli és a tavaszi ünnep- és 
emléknapokra tekintettel benyújtott kérelmeit megválaszolja, illetve az adatmódosítást a 
nyilvántartásban rögzítse. 
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13. 488/2018. A "B & T" Szolgáltató Kft. (90,4 Rádió 1 - Velence Meleg-hely 90,4 MHz) 

helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme 
 
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 1298/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a ”B & T” Szolgáltató Kft. (90,4 Rádió 1 – Velence Meleg-hegy 90,4 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltató kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a ”B & T” Szolgáltató Kft. kérelmére hozzájárul a médiaszolgáltató Velence 
Meleg-hegy 90,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a médiaszolgáltatás 
megkezdése dátumának 60 nappal, azaz legkésőbb 2019. január 28. napjáig történő 
elhalasztásához a médiaszolgáltató kérelmében foglaltak szerint. 
 
14. 491/2018. A Dunaújváros 99,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 1299/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a Dunaújváros 99,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Dunaújváros 99,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…°-…°/dB 

**Telepítési  
feltételek 

Dunaújváros 99,1 250 86 56.000 4 - 9 V D 
160°-200°/4dB 
300°-310°/4dB 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
18°56’33”;  
46°57’59” 

 
A Médiatanács 1300/2018. (XI. 27.) számú döntése 

a Dunaújváros 99,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Dunaújváros 99,1 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
15. 492/2018. A Médiatanács által a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 18-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft.-vel 
szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
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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 1301/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a Médiatanács által a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 18-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban nyertes „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft-vel szemben megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2017. május 18-án közzétett Pályázati Felhívással a 
Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára megindított pályázati eljárásban 1180/2018. (X. 30.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft., és 
PJ/19144-9/2017. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást 
– az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a „MAMBÓ 
RÁDIÓ” Kft.-vel a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használata tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak 
megfelelően, és egyúttal a „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) 
bekezdése szerint engedélyezi a „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. Kaposvár 99,9 MHz helyi 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 
 

A Médiatanács 1302/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a Médiatanács által a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 18-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban nyertes „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft-vel szemben megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
A Médiatanács a „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jellegű használatára benyújtott pályázati ajánlatában foglaltakra, 
valamint 1180/2018. (X. 30.) és 1301/2018. (XI. 27.) számú döntésére tekintettel – amelyben 
engedélyezte a „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio 
Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos 
médiaszolgáltatás) – az előterjesztés mellékletében foglalt szerződésmódosítás 
elfogadásával kezdeményezi a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 
 
16. 493/2018. 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 tartalmi vizsgálata 

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

A Médiatanács 1303/2018. (XI. 27.) 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 tartalmi vizsgálata 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § 
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.1. pontja alapján felvilágosítást kér a 
MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. pályázótól a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőségre 2018. október 17-én benyújtott pályázati ajánlata 
tekintetében az alábbiakkal kapcsolatban: 
 

 a pályázó részletesen vezesse le, hogy az általa a szöveg minimális aránya tekintetében 
a Formanyomtatvány III.1. pontjában megtett vállalásait hogyan teljesíti az éjszakai órák 
nélküli (05.00 – 23.00) napi műsoridőben kedd, szerda, csütörtök és pénteki napokon, 
valamint 

 

 a pályázó részletesen vezesse le, hogy a „Jazzy Night, a Millásreggeli, a Jazzy Lexikon, 
a Happy Hours, a Jazzy Lunch, a Jazzy Weekend, a DaveKozsShow, a Hétvégi Lexikon 
és a JazzKovács” című műsorszámok hogyan minősülnek az Mttv. 83. §-a szerinti célt 
szolgáló közszolgálati műsorszámnak a Pályázati Felhívás 2.5.5.2. pontja figyelembe 
vételével. 

 
17. 494/2018. Az INTERAX Kft. (Rádió 1 Start – Békéscsaba 88,9 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
 
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 1304/2018. (XI. 27.) számú döntése 
az INTERAX Kft. (Rádió 1 Start – Békéscsaba 88,9 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 

hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
– a kérelemben foglaltaktól részben eltérően hozzájárul az INTERAX Kft. Békéscsaba 88,9 
MHz médiaszolgáltatási jogosultság állandó megnevezésének „Rádió 1 Start”-ról „CSABA 
RÁDIÓ”-ra történő módosításához 2018. november 27. napjától, egyúttal levélben 
tájékoztatja a médiaszolgáltatót benyújtott kérelme vonatkozásában. 
 
18. 460/2018. Bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 

MHz) médiaszolgáltatáson 2018. augusztus 21. napján sugárzott „Balázsék” című 
műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 354/2018. 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 1305/2018. (XI. 27.) számú döntése 
bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 

médiaszolgáltatáson 2018. augusztus 21. napján sugárzott „Balázsék” című műsorszámmal 
kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 

megsértése] 
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 

állandó elnevezésű körzeti kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatásán 2018. július 9-én 6 
óra 16 perctől, valamint augusztus 21-én 6 óra 1 perctől sugárzott „Balázsék” című 
műsorszám közzétételével két alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 
10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
pontja alapján 500 000 Ft bírsággal sújtja.  



11 

 
2. A Médiatanács e döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
19. 481/2018. A Karc FM Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft. által 

üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 105,9 
MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. október 1-7. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia 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 1306/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a Karc FM Média Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft. által üzemeltetett 

Karc FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 105,9 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2018. október 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 

tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Karc FM Média Rádiós 
Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 
szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Budapest 105,9 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. október 1-7. 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. 
 
20. 482/2018. A Rádió-1 hálózat 2018. augusztus 27. - szeptember 2. közötti 

működésének vizsgálata [Helyi Rádió Kft. által üzemeltetett 100,4 Rádió 1 
(Salgótarján 100,4 MHz) állandó megnevezésű helyi 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 1307/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27 – szeptember 2. közötti működésének vizsgálata 

[Helyi Rádió Kft. által üzemeltetett 100,4 Rádió 1 (Salgótarján 100,4 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 

foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Helyi Rádió Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 100,4 Rádió 1 (Salgótarján 
100,4 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. augusztus 27 
– szeptember 2. 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. 
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21. 483/2018. A Favorit Masters Kft. által üzemeltetett Rock FM állandó megnevezésű 
körzeti vételkörzetű (Budapest 95,8 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. 
szeptember 10-16. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] (előzmény: 396/2018. számú 
előterjesztés) 

 
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 1308/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a Favorit Masters Kft. által üzemeltetett Rock FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

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

megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Favorit Masters Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 
az általa üzemeltetett Rock FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 95,8 
MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. szeptember 10-16. közötti működése során 
megsértette az 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. 
 
A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Rock FM állandó 
megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 95,8 MHz) közösségi médiaszolgáltatásában 
2018. szeptember 10-16. közötti működése során nem sértette meg a zenei művek, és a 
magyar zenei művek arányára vonatkozó szerződéses vállalását. 
 
22. 484/2018. A Detrand Kft. kérelme a "25 DOLLÁR" című műsorszám előzetes 

klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] - kérelem visszautasítása 
 
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 1309/2018. (XI. 27.) számú döntése 
a Detrand Kft. kérelme a „25 DOLLÁR” című műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 

9. § (9) bekezdés] – kérelem visszautasítása 
 
A Médiatanács az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján a Detrand Kft. által a „25 DOLLÁR” című műsorszám előzetes 
korhatári kategóriába történő sorolása iránt benyújtott kérelmét visszautasítja, továbbá 
intézkedik a megfizetett 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj visszautalásáról. 
 
23. 485/2018. Bejelentés az Echo Hungária TV Zrt. Echo TV csatornáján 2018. július 13-

án 20 óra 35 perctől sugárzott Informátor című műsorszám miatt [az Smtv. 14. § (1) 
és (2) bekezdése és a 17. § (1) és (2) bekezdése érvényesülésének vizsgálata] 

 
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 1310/2018. (XI. 27.) számú döntése 
bejelentés az Echo Hungária TV Zrt. Echo TV csatornáján 2018. július 13-án 20 óra 35 

perctől sugárzott Informátor című műsorszám miatt [az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdése és a 
17. § (1) és (2) bekezdése érvényesülésének vizsgálata] 

 
A Médiatanács a mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval 
szemben az Smtv. 14. § (1) bekezdésének és az Smtv. 17. § (2) bekezdésének vélelmezett 
megsértése tárgyában a Médiaszolgáltató Echo TV csatornáján 2018. július 13-án 20 óra 35 
perctől sugárzott, július 14-én 18 óra 8 perctől megismételt, és a www.echotv.hu címen 
elérhető Echo TV Online lekérhető médiaszolgáltatáson folyamatosan elérhető Informátor 
című műsorszám közzététele miatt, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő 
a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.  
 
 
A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést a Tihany 105,7 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására való felkérésről. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 37 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja 2018. 
december 4. 10.00 óra. 
 
Budapest, 2018. november 29. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Kállay Eszter s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 Dr. Koltay András s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


