
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2018. december 11-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Auer János Médiatanács-tag /1-32. pontoknál/ 
dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-32. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-32. pontoknál/ 
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-32. pontoknál 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-32. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-32. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-32. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /20-32. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-32. pontoknál/  
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-32. pontoknál/  

Sorbán János gazdasági igazgató /1-8. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-32. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna, a jegyzőkönyv vezetője /1-32. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-7. pontoknál/ 
Koltay Gábor bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 

Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök /1-2. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 10 óra 04 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, majd a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók 
mellett az ülés kezdetét megelőzően kiosztott, T-61/2018., valamint T-62/2018. számú 
előterjesztések napirendre vételét tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett, 1336/2018. (XII. 11.) számon az alábbi 
előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-261/2018. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás 
első fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-262/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 
2018/49. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-263/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Manna Kulturális Egyesület költségvetés és 
finanszírozási terv módosítási kérelme 
MTVA-264/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM Kft. forgatókönyv, befejezési, 
bemutatási és beszámolási határidő, valamint költségvetés és finanszírozási terv 
módosítására irányuló kérelme 
MTVA-265/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított M&M Film Kft. méltányossági kérelme 
MTVA-266/2018. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj Alapítvány tájékoztatója 
MTVA-267/2018. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2018. november 1. – november 30.) 
512/2018. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019. évi elemi 
költségvetése 
513/2018. Felkérés a Gyöngyös 102,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
514/2018. Felkérés a Kisújszállás 103,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
515/2018. Felkérés a Miskolc 95,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
516/2018. Felkérés a Sátoraljaújhely 90,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
517/2018. A MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Dél-Budapest 90,9 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
526/2018. A Zene Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
527/2018. A CENTER-RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
518/2018. A Dél-alföldi Média Centrum Kft. (Rádió 7) Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 
96,8 MHz + Kistelek 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos 
kérelme 
519/2018. Az FM7 Eger Kft. (FM7 100.7 – Eger 100,7 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 
cégadataiban történő változás bejelentése 
528/2018. A Média Centrum Kft. (Rádió M – Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + 
Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató cégadataiban 
történő változás bejelentése 
529/2018. A Rádió Zala Egyszemélyes Kft. (Helikon Rádió Egerszeg – Zalaegerszeg 95,8 
MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
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525/2018. A Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 
2016. december 15-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 
530/2018. Az LB Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 
499/2018. A XV. Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett XV TV állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 2018. október 22-28. közötti időszakban sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
501/2018. Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2018. 
szeptember 4-én 19 óra 30 perctől közzétett Híradó című műsorszámmal, és a Duna TV 
csatornán 2018. augusztus 9-én 20 óra 25 perctől sugárzott (a Duna World csatornán 2018. 
október 6-án 22 óra 5 perctől megismételt) Tóth János című műsorszámmal kapcsolatban 
[az Mttv. 9. § (5) bekezdés, 10. § (1) bekezdés c) pont és 14. § érvényesülésének vizsgálata] 
520/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. november 2-án 18 
óra 56 perctől sugárzott „Csak show és más semmi” című műsorszámmal kapcsolatban [az 
Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 
521/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 
csatornán 2018. november 15. napján sugárzott „Extreme Digital” reklámokkal kapcsolatban 
522/2018. Kérelem az AMC Networks Central Europe Kft. Spektrum TV csatornáján 2018. 
november 22-én 22 órától sugárzott „Volt egyszer egy Vadkelet – Emir Kusturicával” című 
műsorszámmal kapcsolatban – a kérelem visszautasítása 
523/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. november 19-én sugárzott 
„Hajnal-táj” című műsorszámmal kapcsolatban 
524/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. november 19-én 06:00:01 
órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámon belül 07:30:30 órai 
kezdettel közzétett hírösszefoglalóval kapcsolatban 
T-61/2018. A Médiatanács közreműködése a „Magyar Filmnapok Szentpéterváron és 
Kazanyban” elnevezésű rendezvényen (2019. szeptember)  
T-62/2018. A Médiatanács közreműködése a „Magyar Filmnapok Izraelben” elnevezésű 
rendezvényen (2019. május 15-19.)  
E-74/2018. Tájékoztató a 2018. október 1-jétől 2018. november 30-ig kiadmányozott hivatali 
döntésekről 
E-75/2018. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-261/2018. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 pályázati 
eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

 
Koltay Gábor 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 1337/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1138/2018. (X. 16.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 
pályázati eljárás első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
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ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklást – az alábbi 
pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA- 

NEUMANN 
JÁNOS2018- 

…/2018. 

a  
kedvezményezett  

neve 

a lekérhető média- 
szolgáltatást nyújtó  

médiaszolgáltató  
megnevezése és  

elérhetősége 

a médiatartalom  
megnevezése 

a médiatartalom műfaja  
és témája 

a megítélt  
támogatás  

(Ft) 

1 
IKON Stúdió  

Egyesület 
IKON Stúdió Egyesület 

www.ikonstudio.hu 

Élő népviseletek  
Rimóc 4. -  

A férfi viselet 

ismeretterjesztő film és  
multimédiás megjelenés 

a rimóci hagyományos palóc  
férfiviselet 

1 000 000 

2 
Media  

Networking Kft. 
Mandiner Kft. 
mandiner.hu 

Népi táncok  
tanítása  

Szatmárban 

rövid internetes  
ismeretterjesztő videók 

hagyományos térségi értékeket  
továbbéltető videók 

1 000 000 

3 
Külső Magyarok  

Kft. 
Magyar Idők Online 
www.magyaridok.hu 

Tiltott kastélyok 7. -  
Kerelőszentpáli  

Hallerek 

dokumentumfilm 
erdélyi főnemesi jóvátétel 

1 000 000 

4 
Fundatia Rex  

Video 
Filmdzsungel Kft. 

www.filmdzsungel.hu 
Történelem a Maros  

sodrásában 

ismeretterjesztő sorozat 
a Maros mentén található  
magyar épített örökség  

bemutatása 

1 000 000 

8 
Természetfilm.hu  

Egyesület 
Filmdzsungel Kft. 

www.filmdzsungel.hu 
Északon 

ismeretterjesztő 
3 hónapos kerékpárút Európa  

legészakibb pontjára, kizárólag  
emberi erőt és napenergiát  

használva az út során 

1 000 000 

11 
Wolframe  

Filmgyártó és  
Szolgáltató Kft. 

Ceglédi TV Közhasznú  
Nonprofit Kft. 
www.ctv.hu 

Megfigyelt ifjúság 

kisfilm-sorozat 
az állambiztonság fiatalok  
elleni akciói a hatvanas  

években 

1 000 000 

6 db a megítélt támogatás összesen: 6.000.000 Ft 

 

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1138/2018. (X. 16.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 
pályázati eljárás első fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA- 

NEUMANN 
JÁNOS2018- 

…/2018. 

a pályázó neve 

a lekérhető média- 
szolgáltatást nyújtó  

médiaszolgáltató  
megnevezése és  

elérhetősége 

a médiatartalom  
megnevezése 

a médiatartalom műfaja és témája 

5 
Krea-Tv Kulturális  

Szolgáltató Kft. 

Ceglédi TV Közhasznú  
Nonprofit Kft. 
www.ctv.hu 

Senki többet  
harmadszor 

kisfilm-sorozat 
filmünk a leghíresebb magyar aukciós  
házak izgalmas életébe ad bepillantást 

6 
Vombat' 2011  

Produkciós Kft. 

Ceglédi TV Közhasznú  
Nonprofit Kft. 
www.ctv.hu 

Kulináris kalauz 

kisfilm-sorozat 
Gundel Károly receptjeinek bemutatása  

a korabeli technológiák szerint,  
visszavezetve a nézőt a valódi  

hungarikumainkhoz 

7 
Természetfilm.hu  

Egyesület 
Filmdzsungel Kft. 

www.filmdzsungel.hu 
Bükkös-patak,  

az élő víz 
ismeretterjesztő 

egy patak évszakokon átívelő élete 

9 
Makói Városi  

Televízió  
Nonprofit Kft. 

Békéscsabai  
Médiacentrum Kft. 

www.behir.hu 
Csanád nemzetsége 

dokumentumfilm 
visszakapja 1000 éves múltját Csanád  

nemzetsége 

10 
Emberi Jogi és  

Kulturális  
Alapítvány 

4Kids Meseportál Kft. 
egyszervolt.hu 

Ne alázz! - Online  
gyerekjogi sorozat 

gyerek és ifjúsági közszolgálati tartalom 
gyerekjogi sorozat, amely a gyerekeket,  

kamaszokat érintő jogokra hívja fel a  
figyelmet 

12 Lovas Hajnalka 
Makó Városi Televízió 

makotv.hu 

Bogár István  
Zeneszerző portréja  
visszaemlékezések  

alapján 

portréfilm 
zeneművészet, kortárs zeneszerzők 

13 
Control Stúdió  
Filmegyesület 

Baranya Televízió Kft. 
www.komlomedia.hu 

Vályogépítészet  
napjainkban 

ismeretterjesztő sorozat 
a vályogépítészet múltja, jelene és  
jövője egy fiatal építészcsapat, a  

Sárkollektíva Egyesület  
tolmácsolásában 
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3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1138/2018. (X. 16.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 
pályázati eljárás első fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás első 
fordulójának eredményéről és a következő fordulókban rendelkezésre álló 
keretösszegről szóló közleményt, 

 bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. december 3-án kelt ajánlása 
 
 
2. MTVA-262/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati 

eljárás 2018/49. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 
Varsányi Ferenc ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1338/2018. (XII. 11.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/49. hetében beérkezett pályázat 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú 
döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad 
hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett 
ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/49. hetében – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az 
alábbi pályázatot nem részesíti támogatásban: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2018-…/2018. 
a pályázó neve 

a megörökítendő  
esemény megnevezése 

22 Cross Dot Film Kft. 
Életinterjú Rabovsky  

Istvánnal 

 
2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú 

döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad 
hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett 
ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/49. heti fordulóját lezárja. 

 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázót, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2018/49. 
heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. december 7-ei ajánlása 
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3. MTVA-263/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Manna Kulturális Egyesület 
költségvetés és finanszírozási terv módosítási 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 1339/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Manna 

Kulturális Egyesület költségvetés és finanszírozási terv módosítási 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 Manna 
Kulturális Egyesület „Happy” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-11/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és 
finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján 
elfogadja azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal 
történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem 
vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás 
igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti 
Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos 
jogosultsága – az Mktv. és a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet alapján – a közvetett állami 
támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a Nemzeti 
Filmirodát. 
 
 
4. MTVA-264/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM Kft. forgatókönyv, 
befejezési, bemutatási és beszámolási határidő, valamint költségvetés és 
finanszírozási terv módosítására irányuló 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 1340/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM 

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 ENTERFILM 
Kft. „Szelfi” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-35/2018. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés-, finanszírozási terv, 
forgatókönyv-, valamint határidő-módosításra vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló 
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adatok alapján elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. július 1-jére, a 
beszámolási határidő 2019. szeptember 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2019. 
november 1-jére történő módosításához, 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. MTVA-265/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított M&M Film Kft. méltányossági 
kérelme 

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

A Médiatanács 1341/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított M&M Film 

Kft. méltányossági 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 M&M Film Kft. 
„A nővérhívó” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-4/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott időtartam csökkenésére vonatkozó 
méltányossági kérelmet elfogadja és felhívja az Alapot a Médiatanács támogatás-ellenőrzési 
eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről szóló 1205/2014. (XII. 16.) 
számú általános érvényű döntése szerinti jogkövetkezmény 50%-kal csökkentett mértékű 
alkalmazására és annak összevezetését rendeli el az esedékes utófinanszírozás 
összegével. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
 
6. MTVA-266/2018. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Dunatáj Alapítvány tájékoztatója 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
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7. MTVA-267/2018. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 
támogatás ellenőrzési eljárásokról (2018. november 1. – november 30.) 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
8. 512/2018. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019. évi elemi 

költségvetése 
 
Sorbán János 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 1342/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019. évi elemi költségvetéséről 

 
A Médiatanács elfogadja az előterjesztésben bemutatott és az előterjesztés mellékleteként 
benyújtott 2019. évi elemi költségvetés űrlapgarnitúrát. 
 
 
9. 513/2018. Felkérés a Gyöngyös 102,2 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 1343/2018. (XII. 11.) számú döntése 
felkérés a Gyöngyös 102,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Gyöngyös 102,2 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 folytatásának 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 
 
 
10. 514/2018. Felkérés a Kisújszállás 103,2 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 1344/2018. (XII. 11.) számú döntése 
felkérés a Kisújszállás 103,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
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A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Kisújszállás 103,2 
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 folytatásának 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: 3 hónap 
 
 
11. 515/2018. Felkérés a Miskolc 95,1 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 1345/2018. (XII. 11.) számú döntése 
felkérés a Miskolc 95,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Miskolc 95,1 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 folytatásának 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: 3 hónap 
 
 
12. 516/2018. Felkérés a Sátoraljaújhely 90,6 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 1346/2018. (XII. 11.) számú döntése 
felkérés a Sátoraljaújhely 90,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Sátoraljaújhely 90,6 
MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
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 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának 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 
 
 
13. 517/2018. A MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Dél-
Budapest 90,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
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 1347/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Dél-Budapest 90,9 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Dél-Budapest 
90,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2018. december 27. és 2019. február 
24. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 
foglaltak szerint. 
 
 
14. 526/2018. A Zene Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

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

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

A Médiatanács 1348/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a Zene Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére az 

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

 
A Médiatanács a Zene Rádió Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Budapest 99,5 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2018. december 27. és 2019. február 24. 
közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 
foglaltak szerint. 
 
 
15. 527/2018. A CENTER-RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Nyíregyháza 103,9 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
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: 
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A Médiatanács 1349/2018. (XII. 11.) számú döntése 

a CENTER-RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Nyíregyháza 103,9 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
 

A Médiatanács a CENTER-RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Nyíregyháza 
103,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a 
2019. január 11. és 2019. március 11. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés 
mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 
 
16. 518/2018. A Dél-alföldi Média Centrum Kft. (Rádió 7) Hódmezővásárhely 97,6 MHz + 

Makó 96,8 MHz + Kistelek 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal 
kapcsolatos kérelme 

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

A Médiatanács 1350/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a Dél-alföldi Média Centrum Kft. (Rádió 7) Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + 

Kistelek 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet 
elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a Dél-
alföldi Média Centrum Kft. Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + Kistelek 107,0 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) 
bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz 
legfeljebb 2024. március 14-ig megújítja. 
 
 
17. 519/2018. Az FM7 Eger Kft. (FM7 100.7 – Eger 100,7 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
 
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 1351/2018. (XII. 11.) számú döntése 
az FM7 Eger Kft. (FM7 100.7 – Eger 100,7 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató cégadataiban 

történő változás bejelentése 
 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
– az FM7 Eger Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti. 
 
 
18. 528/2018. A Média Centrum Kft. (Rádió M – Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 

MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató 
cégadataiban történő változás bejelentése 

 
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: 
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A Médiatanács 1352/2018. (XII. 11.) számú döntése 

a Média Centrum Kft. (Rádió M – Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 
MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő 

változás bejelentése 
 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
– a Média Centrum Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti. 
 
 
19. 529/2018. A Rádió Zala Egyszemélyes Kft. (Helikon Rádió Egerszeg – Zalaegerszeg 

95,8 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
 
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 1353/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a Rádió Zala Egyszemélyes Kft. (Helikon Rádió Egerszeg – Zalaegerszeg 95,8 MHz) helyi 

rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
– a Rádió Zala Egyszemélyes Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti. 
 
 
20. 525/2018. A Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára 2016. december 15-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

A Médiatanács 1354/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2016. 

december 15-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 2016. december 15-én közzétett, a Keszthely 99,4 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás 
eredményes. 

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

Keszthely 99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 
pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.11.3.4. pontja alapján az LB Rádió Kft. 
pályázó. 

 
3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított LB Rádió Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a Keszthely 99,4 MHz 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában a hatósági szerződés megkötésére 
irányuló eljárást.  

 
4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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21. 530/2018. Az LB Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1355/2018. (XII. 11.) számú döntése 
az LB Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme (LB Rádió Kft.) 

 
A Médiatanács az Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján az előterjesztéshez mellékelt hatósági 
szerződésmódosítás elfogadásával, a 2019. január 1. napjától engedélyezi az LB Rádió Kft. 
kérelme alapján a Hajdúböszörmény 98,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának a 
Hajdúszoboszló 100,6 MHz, a Hajdúnánás 93,3 MHz, illetve a Derecske 94,7 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságaival történő vételkörzet-bővítését, és ehhez kapcsolódóan 
hozzájárul – a médiaszolgáltató kérelmében foglaltaktól részben eltérően – a 
médiaszolgáltató hatósági szerződésében rögzített műsortervi vállalásainak módosításához. 
 

A Médiatanács 1356/2018. (XII. 11.) számú döntése 
az LB Rádió Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme (Radio Plus Kft.) 

 
A Médiatanács az 1355/2018. (XII. 11.) számú döntésére tekintettel kezdeményezi a Radio 
Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
fennálló hatósági szerződésének módosítását, az LB Rádió Kft. hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás vételkörzetének módosulása okán, az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint. 
 
 
22. 499/2018. A XV. Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett XV TV állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 2018. október 22-28. közötti 
időszakban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Smtv. 20. § (9) 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 1357/2018. (XII.11.) számú döntése 
a XV. Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett XV TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
közösségi médiaszolgáltatás 2018. október 22-28. közötti időszakban sugárzott műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az XV. Média Nonprofit Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett XV TV 
állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatásban az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésében foglalt rendelkezés 2018. október 22-28. közötti időszakban, kilenc 
alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, 
hogy a végzés közlésétől számított 10 napon belül terjessze elő az üggyel kapcsolatos 
nyilatkozatát. 
 
 
23. 501/2018. Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2018. 

szeptember 4-én 19 óra 30 perctől közzétett Híradó című műsorszámmal, és a Duna 
TV csatornán 2018. augusztus 9-én 20 óra 25 perctől sugárzott (a Duna World 
csatornán 2018. október 6-án 22 óra 5 perctől megismételt) Tóth János című 
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műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdés, 10. § (1) bekezdés c) pont 
és 14. § érvényesülésének vizsgálata] 

 
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 1358/2018. (XII. 11.) számú döntése 
bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2018. szeptember 4-én 19 

óra 30 perctől közzétett Híradó című műsorszámmal, és a Duna TV csatornán 2018. 
augusztus 9-én 20 óra 25 perctől sugárzott (a Duna World csatornán 2018. október 6-án 22 
óra 5 perctől megismételt) Tóth János című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) 

bekezdés, 10. § (1) bekezdés c) pont és 14. § érvényesülésének vizsgálata] 
 

A Médiatanács nem indít hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben, és e döntéséről 
levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
24. 520/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. november 2-

án 18 óra 56 perctől sugárzott „Csak show és más semmi” című műsorszámmal 
kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont 
érvényesülésének vizsgálata] 

 
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 1359/2018. (XII. 11.) számú döntése 
bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. november 2-án 18 óra 56 perctől 

sugárzott „Csak show és más semmi” című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 

 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben, és e döntéséről 
levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
25. 521/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

TV2 csatornán 2018. november 15. napján sugárzott „Extreme Digital” reklámokkal 
kapcsolatban 

 
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 1360/2018. (XII.11.) számú döntése 
bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 csatornán 

2018. november 15. napján sugárzott „Extreme Digital” reklámokkal kapcsolatban 
 
A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről hivatalos levélben 
tájékoztatja a bejelentőt. 
 
 
26. 522/2018. Kérelem az AMC Networks Central Europe Kft. Spektrum TV csatornáján 

2018. november 22-én 22 órától sugárzott „Volt egyszer egy Vadkelet – Emir 
Kusturicával” című műsorszámmal kapcsolatban – a kérelem visszautasítása 
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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 1361/2018. (XII. 11.) számú döntése 
kérelem az AMC Networks Central Europe Kft. Spektrum TV csatornáján 2018. november 

22-én 22 órától sugárzott „Volt egyszer egy Vadkelet – Emir Kusturicával” című 
műsorszámmal kapcsolatban – a kérelem visszautasítása 

 
A Médiatanács az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján a Kérelmezőnek az AMC Networks Central Europe Kft. Spektrum 
TV csatornáján 2018. november 22-én 22 órától sugárzott „Volt egyszer egy Vadkelet – Emir 
Kusturicával” című műsorszámmal kapcsolatban 2018. december 4-én benyújtott kérelmét 
visszautasítja. 
 
 
27. 523/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. 
november 19-én sugárzott „Hajnal-táj” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
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 1362/2018. (XII. 11.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. november 19-én sugárzott 
„Hajnal-táj” 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 19-én sugárzott „Hajnal-táj” című műsorszámával 
nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 
2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás 
követelményét. 
 
 
28. 524/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. 
november 19-én 06:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” 
című műsorszámon belül 07:30:30 órai kezdettel közzétett hírösszefoglalóval 
kapcsolatban 

 
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 1363/2018. (XII. 11.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. november 19-én 06:00:01 órai 
kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámon belül 07:30:30 órai 

kezdettel közzétett hírösszefoglalóval kapcsolatban 
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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 19-én 06:00:01 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. 
 
 
29. T-61/2018. A Médiatanács közreműködése a „Magyar Filmnapok Szentpéterváron 

és Kazanyban” elnevezésű rendezvényen (2019. szeptember)  
 
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 1364/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a „Magyar Filmnapok Szentpéterváron és Kazanyban” 

elnevezésű rendezvényen (2019. szeptember) 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a „Magyar Filmnapok 

Szentpéterváron és Kazanyban” elnevezésű rendezvényen. 
 
2. A Médiatanács felhatalmazza a Magyar Mecenatúra program koordinátorát, hogy a 

Nemzetközi Igazgatóság kijelölt munkatársával közösen megkezdje az együttműködés 
előkészítését és részleteinek kidolgozását. 

 
3. Az együttműködés keretében nyújtandó támogatás felhasználásának, elszámolásának 

részleteit a magyar külképviselettel kötendő együttműködési megállapodás fogja 
tartalmazni. 
 
Az együttműködés pontos részleteiről a későbbiekben dönt a Médiatanács. 

 
 
30. T-62/2018. A Médiatanács közreműködése a „Magyar Filmnapok Izraelben” 

elnevezésű rendezvényen (2019. május 15-19.)  
 
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 1365/2018. (XII. 11.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a „Magyar Filmnapok Izraelben” elnevezésű rendezvényen 

(2019. május 15-19.) 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a „Magyar Filmnapok 

Izraelben” elnevezésű rendezvényen. 
 
2. A Médiatanács felhatalmazza a Magyar Mecenatúra program koordinátorát, hogy a 

Nemzetközi Igazgatóság kijelölt munkatársával közösen megkezdje az együttműködés 
előkészítését és részleteinek kidolgozását. 

 
3. Az együttműködés keretében nyújtandó támogatás felhasználásának, elszámolásának 

részleteit a magyar külképviselettel kötendő együttműködési megállapodás fogja 
tartalmazni. 
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Az együttműködés pontos részleteiről a későbbiekben dönt a Médiatanács. 
 
 
31. E-74/2018. Tájékoztató a 2018. október 1-jétől 2018. november 30-ig kiadmányozott 

hivatali döntésekről 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
32. E-75/2018. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 

tárgyában hozott ítéletek/végzések 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 56 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2018. december 13. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 
 

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


