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dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-22. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-22. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-22. pontoknál/ 
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Az ülést Karas Monika 10 óra 3 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, majd a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések napirendre 
vételét tette fel szavazásra, azzal a kiegészítéssel, hogy javasolta 18. és 19. napirendi 
pontként szóban felvenni a T-59/2018. és a T-60/2018. számú előterjesztéseket. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett, 1311/2018. 
(XII. 4.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-258/2018. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-259/2018. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Rófuszfilm Kft. kérelme és tájékoztatása 
MTVA-260/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. kérelme 
503/2018. A Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati felhívásra 2018. október 18-
án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
504/2018. A Médiatanács által a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes Paks FM Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
505/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2018. október 30. napján érkezett kérelme 
alapján, az Mttv. 68. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiapiac sokszínűségének 
növelésére irányuló intézkedések meghatározása érdekében megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
507/2018. Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. bejelentése a 
Szeged 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
508/2018. Felkérés a Tihany 105,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
509/2018. A Göd 97,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 
510/2018. A Törökbálint 97,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 
és pályázati felhívás tervezete 
511/2018. A közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerének 2018. évi felülvizsgálata az 
Mttv. 98. § (8) bekezdés alapján 
496/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti működésének 
vizsgálata [Rádió Helló Kft. által üzemeltetett 93,7 Rádió 1 (Heves 93,7 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 423/2018. számú előterjesztés 
497/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti működésének 
vizsgálata [Lajta Rádió Kft. által üzemeltetett 103,1 Rádió 1 (Győr 103,1 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 422/2018. szám előterjesztés 
498/2018. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által üzemeltetett Credo Rádió 
(Szombathely 98,8 MHz) állandó megnevezésű helyi kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. 
október 8-14. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése] 
500/2018. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye (2018. április - szeptember) [DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. – 
Film4, Galaxy4, Story4, TV4] 
502/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. november 9-én 06:00:00 
órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámon belül 07:00:26 órai 
kezdettel közzétett „Krónika” című műsorszámmal kapcsolatban 
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506/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. szeptember 17-23. közötti működésének vizsgálata 
[FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 94,5 Rádió 1 (Székesfehérvár 94,5 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
T-59/2018. A Médiatanács közreműködése a 11. Teheráni Animációsfilm Fesztiválon (2019. 
március 3-7.) 
T-60/2018. A Médiatanács közreműködése a 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon, 
valamint a 11. Európai Animációs Játékfilm és Tv-film Fesztiválon (2019. június 19-22.) 
B-12/2018. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. október) 
E-72/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2018. november hónapban 
E-73/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2018. november hónapban 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-258/2018. A Médiatanács által meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati 

eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Jenik Péter 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 1312/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a TVALLANDO2018 pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő 
pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2018-…./2018. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

79 TISZApART MÉDIA Kft. TiszapART televízió Heti közélet 

104 CITY TV Kft. CITY TV MIT HOL HOGYAN? 

105 Fehérvár Médiacentrum Kft. Fehérvár Televízió Híradó 

117 Pécsi Kommunikációs Központ Kft. Pécs TV Tónusok 

118 Pécsi Kommunikációs Központ Kft. Pécs TV Híradó 

 
2.  
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – 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- 

TVALLANDO 
2018-…./2018. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó műsor  
címe 

az állandó  
műsor típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

76 GloboTv Bt. Globo Televízió Globo Magazin 
közéleti  
magazin 

3 000 000 



4 

84 
IRÁNY Média 2012  

Kft. 
Irány Televízió Közélet 

közéleti  
magazin 

3 120 000 

85 
Hajdúszoboszlói  
Városi Televízió 

Hajdúszoboszlói  
Városi Televízió 

Hírhozó 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

86 Szabadi Attila Régió Plusz Televízió Porta 
közéleti  
magazin 

2 760 000 

90 
Centrum Televízió  

Kft. 
Centrum TV Soroksári Közélet 

közéleti  
magazin 

3 112 000 

92 
Sárvári Média  
Nonprofit Kft. 

Sárvári Televízió Hírek Hétkor 
közéleti  
magazin 

2 940 000 

103 Mátyus Lajos Soltvadkerti TV Vadkerti Krónika 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

116 
Dunaharaszti  
Ipartestület 

KiSDuNa TV  
Dunaharaszti 

Haraszti Körkép 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

8 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 24.292.000 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a „közéleti magazin” műsortípusra 
meghatározott keretösszegből fennmaradó 1.958.000 Ft-ból 1.024.200 Ft 
átcsoportosításával – 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- 

TVALLANDO 
2018-…./2018. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

75 
Szombathelyi Média- 
központ Nonprofit Kft. 

Szombathelyi  
Televízió 

Híradó hírműsor 9 360 000 

80 MIKOM Nonprofit Kft. Miskolc Televízió Miskolc Ma hírműsor 9 880 000 

93 Veszprém TV Kft. Veszprém TV Híradás hírműsor 10 160 000 

94 
Kecskeméti Televízió  

Nonprofit KFT. 
Kecskeméti Televízió Hírös Hírek hírműsor 9 440 000 

99 
Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  
Televízió 

Túri Hírmondó hírműsor 5 500 000 

101 Szolnok TV Zrt. Szolnok Tv Aktuális hírműsor 10 120 000 

102 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió Budai Híradó hírműsor 10 240 000 

7 db „hírműsor” kategóriában összesen: 64.700.000 Ft 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a „közéleti magazin” 
műsortípusra meghatározott keretösszegből fennmaradó 1.958.000 Ft-ból 549.200 Ft 
átcsoportosításával – 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- 

TVALLANDO 
2018-…./2018. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

82 
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ  

Nonprofit Kft. 
Kapos Televízió Géniusz 

kulturális  
magazin 

1 880 000 

88 
Ózdi Kommunikációs  

Nonprofit Kft. 
Ózdi Városi Televízió Kaleidoszkóp 

kulturális  
magazin 

1 960 000 

91 
Békéscsabai  

Médiacentrum Kft. 
7.Tv Művészbejáró 

kulturális  
magazin 

2 080 000 

96 GYULA TV Kft. Gyula Televízió Értékőrző 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

98 
Danubia Televízió  

Nonprofit Kft. 
Danubia Televízió Kalamáris 

kulturális  
magazin 

2 080 000 
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106 XEROPRESS Bt. Körös Televízió Körös Völgy 
kulturális  
magazin 

2 059 200 

108 
Szentendrei  

Médiaközpont Kft. 
TV Szentendre Művészváros 

kulturális  
magazin 

2 080 000 

111 
Apostolmédia  
Nonprofit Kft. 

Apostol TV Összhang 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

8 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 16.299.200 Ft 

 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem 
részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2018-…./2018. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

89 Baranya Televízió Kft. Baranya Televízió Publikum közéleti magazin 

110 
Szentgotthárd Városi  

Televízió Nonprofit Kft. 
Gotthárd TV Híradó plusz közéleti magazin 

112 XV. Média Nonprofit Kft. XV-TV Heti Hírtükör közéleti magazin 

 
6. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2018-…./2018. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

77 
Kalocsa Kulturális Központ  

és Könyvtár 
Kalocsa Városi  

Televízió 
Kalocsai híradó hírműsor 

83 GROBOL Kft. D+ TV Híradó hírműsor 

87 "CSABA TV" Kft. CSABA TV Híradó hírműsor 

95 Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. 
Keszthelyi  
Televízió 

Keszthelyi Híradó hírműsor 

97 
Danubia Televízió  

Nonprofit Kft. 
Danubia Televízió Hírpercek hírműsor 

109 Budakalászi Média Kft. TV Budakalász Budakalász Ma hírműsor 

113 
Szegedi Rendezvény- és  

Médiaközpont Nonprofit Kft. 
Városi TV Szeged Szegedi Hírek hírműsor 

114 DIGART-M Kft. Szentes Televízió Híradó hírműsor 

115 
Ceglédi TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Ceglédi Városi  

Televízió 
Híradó hírműsor 

 
7. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem 
részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2018-…./2018. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

81 MIKOM Nonprofit Kft. Miskolc Televízió Promenád kulturális magazin 
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100 
Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  
Televízió 

ARTkultúra kulturális magazin 

 
8. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem 
részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2018-…./2018. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

107 Fehérvár Médiacentrum Kft. Fehérvár Televízió Együtt Magazin közéleti magazin 

 
9. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem 
részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
TVALLANDO 
2018-…./2018. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

78 
Zalaegerszegi Televízió  

és Rádió Kft. 
Zalaegerszegi  

Televízió 
KultúrKör 

kulturális  
magazin 

 
10. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
negyedik fordulójának „hírműsor” kategóriájában kiosztható keretösszegét 384.600 Ft-
tal megnöveli.  
 
11. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában a támogatási szerződés megkötésének határidejét – tekintettel 
az év végi ünnepekre – 2019. január 31-ig meghosszabbítja. 
 
12. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 229/2018. (III. 20.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVALLANDO2018 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, 
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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) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. december 1-jén kelt ajánlása 
 
2. MTVA-259/2018. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Rófuszfilm Kft. kérelme és tájékoztatása 
 
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 1313/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Rófuszfilm Kft. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 185/2015. (III. 3.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai, illetve önálló, egyedi animációs filmalkotások gyártásának 
támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Rófuszfilm Kft. „Az Utolsó vacsora” című, MA-DARGAYATTILA2015-10/2016. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja és hozzájárul a bemutatási határidő 2019. április 30-ára történő módosításához, 
azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő 
feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
3. MTVA-260/2018. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. 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 1314/2018. (XII. 4.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema 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 Bulb Cinema Kft. 
„Cukrász dinasztiák” című, MA-EMBERJUDIT2017-49/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési és átadási határidő 2020. január 14-ére, a beszámolási határidő 2020. február 29-
ére, valamint a bemutatási határidő 2020. augusztus 31-ére történő módosításához, azzal, 
hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 

file://bud-fsv-1/igazgatas/MA-HATÁROZATOK/2015/pdf/MTVA-49-2015%20(185).pdf
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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. 503/2018. A Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati 
felhívásra 2018. október 18-án beérkezett pályázati ajánlatok 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 1315/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati felhívásra 2018. október 18-án 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Zene Rádió Kft.) 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Budapest 99,5 MHz körzeti kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. szeptember 6-án kiírt pályázati felhívásra 
pályázati ajánlatot benyújtó Zene Rádió Kft. pályázót. 
 

A Médiatanács 1316/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati felhívásra 2018. október 18-án 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Média Depo Kft.) 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Budapest 99,5 MHz körzeti kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. szeptember 6-án kiírt pályázati felhívásra 
pályázati ajánlatot benyújtó Média Depo Kft. pályázót. 
 
5. 504/2018. A Médiatanács által a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. szeptember 7-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Paks FM Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
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 1317/2018. (XII. 4.) 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 eljárásban nyertes Paks FM Kft. vonatkozásában megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2018. szeptember 7-én közzétett Pályázati 
Felhívással a Paks 96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára megindított pályázati eljárásban 1279/2018. (XI. 20.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Paks FM Kft., és PJ/25763-6/2018. 
iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) 
bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében 
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foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Paks FM Kft.-vel a Paks 
96,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használata 
tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.  
 
6. 505/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2018. október 30. napján érkezett 

kérelme alapján, az Mttv. 68. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiapiac 
sokszínűségének növelésére irányuló intézkedések meghatározása érdekében 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
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 1318/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2018. október 30. napján érkezett kérelme alapján, 
az Mttv. 68. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiapiac sokszínűségének növelésére 

irányuló intézkedések meghatározása érdekében megindított hatósági szerződéskötési 
eljárás lezárása 

 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2018. október 30. napján érkezett 
kérelme alapján az Mttv. 68. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a sokszínűség növelésére 
irányuló intézkedések meghatározása érdekében az Mttv. 68. § (3) bekezdése alapján az 
előterjesztés melléklete szerinti hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a 
médiaszolgáltatóval a 2019. január 1-től 2019. december 31. napjáig tartó időszakra 
vonatkozóan. 
 
7. 507/2018. Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 

bejelentése a Szeged 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
 
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 1319/2018. (XII. 4.) számú döntése 
az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. bejelentése a Szeged 87,9 

MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
 
A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. kiválással 
történő szétválását, és a SZEGRÓPA Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. jogutódlását az 
előterjesztés I. számú mellékletében foglaltak szerint átvezeti a Szeged 87,9 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződésben. 
 

A Médiatanács 1320/2018. (XII. 4.) számú döntése 
az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. bejelentése a Szeged 87,9 

MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
 
A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. kiválással 
történő szétválását, és a SZEGRÓPA Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. jogutódlását az 
előterjesztés II. számú mellékletében foglaltak szerint átvezeti a Radio Plus Kft. Budapest 
96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésben. 
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8. 508/2018. Felkérés a Tihany 105,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

 
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 1321/2018. (XII. 4.) számú döntése 
felkérés a Tihany 105,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Tihany 105,7 MHz 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 

 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 1 hónap. 
 
9. 509/2018. A Göd 97,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1322/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a Göd 97,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Göd 97,3 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 

Göd 97,3 1,26 70 358.000 2 - 16 V D 20°-50°/4dB 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
19°08’45”;  
47°40’03” 

 
A Médiatanács 1323/2018. (XII. 4.) számú döntése 

a Göd 97,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Göd 97,3 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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10. 510/2018. A Törökbálint 97,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

 
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 1324/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a Törökbálint 97,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Törökbálint 97,6 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 

Törökbálint  97,6 81 209 79.000 2 - 8 V ND - 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
18°55’32”;  
47°25’28” 

 
A Médiatanács 1325/2018. (XII. 4.) számú döntése 

a Törökbálint 97,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Törökbálint 97,6 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
11. 511/2018. A közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerének 2018. évi 

felülvizsgálata az Mttv. 98. § (8) bekezdés alapján 
 
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 1326/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerének 2018. évi felülvizsgálata az Mttv. 98. § (8) 

bekezdés alapján 
 
1. A Médiatanács – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

vezérigazgatójával történő konzultációt követően, valamint a gazdaságosság, a 
következő évi költségvetési tervezés és az Mttv. 83. §-ában meghatározott közszolgálati 
célok érvényesülésének szempontjait figyelembe véve – a közszolgálati audiovizuális és 
rádiós médiaszolgáltatások rendszerének Mttv. 98. § (8) bekezdése alapján történő 
felülvizsgálata keretében az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
felülvizsgálja a közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerét és rögzíti a közszolgálati 
médiaszolgáltatások által használt médiaszolgáltatási lehetőségeket. 

 
2. A Médiatanács döntéséről tájékoztatja a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 

közszolgálati médiaszolgáltatót és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 
Alapot. 
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12. 496/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti 
működésének vizsgálata [Rádió Helló Kft. által üzemeltetett 93,7 Rádió 1 (Heves 
93,7 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 423/2018. 
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 1327/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti működésének vizsgálata 

[Rádió Helló Kft. által üzemeltetett 93,7 Rádió 1 (Heves 93,7 MHz) állandó megnevezésű 
helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Rádió Helló Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 
93,7 Rádió 1 (Heves 93,7 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi adóján a 2018. 
augusztus 27 – szeptember 2. 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,- összegű bírsággal sújtja. 
 
13. 497/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti 

működésének vizsgálata [Lajta Rádió Kft. által üzemeltetett 103,1 Rádió 1 (Győr 
103,1 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 422/2018. 
szám 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 1328/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti működésének vizsgálata [Lajta 

Rádió Kft. által üzemeltetett 103,1 Rádió 1 (Győr 103,1 MHz) állandó megnevezésű helyi 
kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Lajta Rádió Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 
103,1 Rádió 1 (Győr 103,1 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi adóján a 2018. 
augusztus 27 – szeptember 2. 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,- összegű bírsággal sújtja. 
 
14. 498/2018. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által üzemeltetett Credo 

Rádió (Szombathely 98,8 MHz) állandó megnevezésű helyi kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2018. október 8-14. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

 
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: 
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A Médiatanács 1329/2018. (XII. 4.) számú döntése 

a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által üzemeltetett Credo Rádió (Szombathely 
98,8 MHz) állandó megnevezésű helyi kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. október 8-14. 

közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 

megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség 
médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés g) 
pontjában foglalt rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Credo Rádió állandó 
megnevezésű helyi kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. október 8 - 14. közötti adáshéten 
történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az 
üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
 
15. 500/2018. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági 

vizsgálatának eredménye (2018. április - szeptember) [DIGITAL MEDIA AND 
COMMUNICATIONS Zrt. – Film4, Galaxy4, Story4, TV4] 

 
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 1330/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye (2018. 

április - szeptember) [DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. – Film4, Galaxy4, 
Story4, TV4] 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával hatósági eljárást 
indít a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. médiaszolgáltatóval szemben 

 a Film4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. július 13-án 11:35:08 – 12:12:54, 
12:12:54 – 12:41:44, 14:45:41 – 15:12:27, 15:12:27 – 15:53:35, 15:53:35 – 16:16:34, 
16:25:39 – 16:57:14, 17:00:42 – 17:32:07, 17:34:53 – 18:06:09, 21:56:51 – 22:27:55, 
22:31:21 – 23:11:13, 23:11:13 – 23:46:09, szeptember 1-jén 13:02:03 – 13:43:45, 
18:47:09 – 19:22:48, szeptember 2-án 11:10:25 – 11:52:11, 14:58:54 – 15:33:51, 
szeptember 3-án 11:01:26 – 11:43:13, 14:56:34 – 15:32:08  közötti időszakokban 
sugárzott műsorrészek vonatkozásában, 

 a Galaxy4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. május 10-én 03:16:03 – 04:20:50, 
18:24:52 – 18:43:32,  szeptember 1-jén 02:05:08 – 02:26:17, 02:26:18 – 02:48:44 közötti 
időszakokban sugárzott műsorrészek vonatkozásában,   

 a Story4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. május 9-én 23:22:30 – 23:58:56 
közötti időszakban, 

 a TV4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. július 21-én 20:00:30 – 20:26:13, 
20:27:58 – 21:06:19, 21:06:19 – 21:40:51, 21:40:52 – 22:06:47 közötti időszakokban 
sugárzott műsorrészek vonatkozásában, 

az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezés harminckilenc alkalommal történt 
vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel 
kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
 
16. 502/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. 
november 9-én 06:00:00 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című 
műsorszámon belül 07:00:26 órai kezdettel közzétett „Krónika” című 
műsorszámmal kapcsolatban 
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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 1331/2018. (XII. 4.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. november 9-én 06:00:00 órai 
kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámon belül 07:00:26 órai 

kezdettel közzétett „Krónika” című műsorszámmal kapcsolatban 
 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2018. november 9-én 06:00:00 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, 
Magyarország!” című műsorszámmal nem sértette meg a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában 
meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
17. 506/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. szeptember 17-23. közötti működésének 

vizsgálata [FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 94,5 Rádió 1 (Székesfehérvár 
94,5 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, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1332/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2018. szeptember 17–23. közötti működésének vizsgálata [FEHÉRVÁR 

RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 94,5 Rádió 1 (Székesfehérvár 94,5 MHz) állandó megnevezésű 
helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 94,5 
Rádió 1 (Székesfehérvár 94,5 MHz) állandó megnevezésű helyi 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. T-59/2018. A Médiatanács közreműködése a 11. Teheráni Animációsfilm 

Fesztiválon (2019. március 3-7.) 
 
Dr. Kollarik Tamás 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 1333/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a 11. Teheráni Animációsfilm Fesztiválon (2019. március 

3-7.) 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz 11. Teheráni 

Animációsfilm Fesztiválon. 
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2. A Médiatanács együttműködés keretében 3 000 000 Ft összeggel hozzájárul a 11. 
Teheráni Animációsfilm Fesztiválon a magyar animációs filmművészet 
bemutatkozásának költségeihez. 

 
3. A 11. Teheráni Animációsfilm Fesztiválon 2x45 perces blokkban bemutatásra kerül a 

Magyar Média Mecenatúra program által támogatott, felnőtt- valamint 
gyermekközönségnek szóló animációs filmekből készült összeállítás. 

 
A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit a Kecskemétfilm Kft.-vel kötendő 
együttműködési megállapodás tartalmazza. 
 
19. T-60/2018. A Médiatanács közreműködése a 14. Kecskeméti Animációs 

Filmfesztiválon, valamint a 11. Európai Animációs Játékfilm és Tv-film Fesztiválon 
(2019. június 19-22.) 

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

A Médiatanács 1334/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon, valamint a 11. 

Európai Animációs Játékfilm és Tv-film Fesztiválon (2019. június 19-22.) 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a 14. Kecskeméti 

Animációs Filmfesztiválon, valamint a 11. Európai Animációs Játékfilm és Tv-film 
Fesztiválon.  

 
2. A Médiatanács együttműködés keretében 1 500 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a „Legjobb 

animációs rövidfilm” díj első helyezettje javára, valamint további 1 500 000 Ft-os 
pénzdíjat ajánl fel a „Legjobb animációs TV-sorozat” díj első helyezettje javára.  

 
A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 
 
20. B-12/2018. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. október) 

 
Dr. Karas Monika 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 1335/2018. (XII. 4.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. október) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
21. E-72/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2018. november hónapban 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
22. E-73/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2018. november hónapban 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést lejáró médiaszolgáltatási jogosultságok alapjául szolgáló médiaszolgáltatási 
lehetőségek frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről a következő frekvenciák 
vonatkozásában: 

 Gyöngyös 102,2 MHz 

 Miskolc 95,1 MHz 

 Sátoraljaújhely 90,6 MHz 

 Kisújszállás 103,2 MHz 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 37 perckor berekesztette. A következő tanácsülés 
időpontja: 2018. december 11. napja 10 óra. 
 
Budapest, 2018. december 7. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Kelemen Linda s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 dr. Vass Ágnes s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


