
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2018. december 18-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-21. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-21. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-21. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-21. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-21. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-21. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-21. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-21. pontoknál/  

dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes /1-21. pontoknál/ 
Pető Szabolcs munkatárs /1-21. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /13-21. pontoknál/ 
Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-21. pontoknál/ 

 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Fulmer Lászlóné mb. gazdasági és vagyongazdálkodási igazgató /1-3. pontnál/ 
dr. Lupkovics Gábor Albert bírálóbizottsági tag /1-4. pontnál/ 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-4. pontoknál/ 
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Az ülést Karas Monika 10 órakor megnyitotta, és megállapította annak határozatképességét. 
Dr. Koltay András egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt az ülésen. Ezt követően 
a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések napirendre vételét tette fel szavazásra, 
melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett az 
1366/2018. (XII. 18.) számon elfogadott és az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette 
napirendre: 
 
MTVA-268/2018. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján létrejött 8918/2012. számú 
keretmegállapodás I.5. pontja szerinti 1.d melléklet jóváhagyása 
MTVA-269/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. évi üzleti terve 
és Középtávú üzleti terve 2020–2024. 
MTVA-270/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vagyongazdálkodási 
koncepciójának 2019. évre vonatkozó felülvizsgálata 
MTVA-271/2018. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2018 pályázati eljárás harmadik 
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
533/2018. A Karc FM Média Kft. (Budapest 105,9 MHz – Karc FM) műsorterv-módosítás 
iránti kérelme 
534/2018. Az INFORÁDIÓ Kft. (Budapest 88,1 MHz) kérelme a médiaszolgáltató hatósági 
szerződésének módosítása iránt 
539/2018. A Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel 
történő használatára 2018. október 31-én közzétett pályázati felhívásra 2018. december 3-
án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
540/2018. A Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel 
történő használatára 2018. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2018. november 29-
én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
541/2018. Az FM7 Heves Kft. (101,7 Rádió 1) bejelentése a Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 
87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
545/2018. A Favorit Masters Kft. (Rock FM – Budapest 95,8 MHz) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
542/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) kvótakötelezett 
médiaszolgáltató Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2018. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági eljárás 
lezárása 
542/2/2018. Kiegészítés az 542/2018. számú előterjesztéshez: A Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) kvótakötelezett médiaszolgáltató Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2018. január 1. - május 
31.) tárgyában megindított hatósági eljárás lezárása 
543/2018. Az AVIPress Media Bt. kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltató Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárás lezárása 
495/2018. Bejelentés a Magyar Idők napilapban és az azonos című online sajtótermékben 
2018. október 17-én megjelent Fagyhalál című cikk miatt [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 
531/2018. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub műsorán 2018. 
szeptember 7-én 7 óra 15 perctől sugárzott „Reggeli” című műsorszám hatósági ellenőrzése 
[az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának megsértése] – előzmény: 464/2018. számú 
előterjesztés 
532/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 
médiaszolgáltatáson sugárzott „Aranyélet” című műsorszám műsorelőzeteseinek 
közzétételével kapcsolatban [az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjának vélelmezett 
megsértése] 
535/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 27-én 18 óra 
55 perctől sugárzott „A kém” című filmalkotás korhatári besorolása miatt [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének, valamint a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak vélelmezett megsértése] 
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536/2018. A Rádió 1–hálózat 2018. szeptember 17-23. közötti működésének vizsgálata [az 
FW Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett 101,3 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Eger 101,3 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás – az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 463/2018. számú előterjesztés 
537/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27-szeptember 2. közötti működésének 
vizsgálata [Helyi Rádió Kft. által üzemeltetett 100,4 Rádió 1 (Salgótarján 100,4 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 482/2018. számú előterjesztés 
538/2018. Bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 
médiaszolgáltatáson 2018. október 31. napján sugárzott „Balázsék” című műsorszámmal 
kapcsolatban 
544/2018. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Renegátok” című filmalkotás előzetes 
klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
E-76/2018. A Médiatanács követelés állománya (2018. november) 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-268/2018. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján létrejött 8918/2012. számú 

keretmegállapodás I.5. pontja szerinti 1.d melléklet jóváhagyása 
 
Az Alap részéről Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1367/2018. (XII. 18.) számú döntése 
az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján létrejött 8918/2012. számú keretmegállapodás I.5. 

pontja szerinti 1.d melléklet jóváhagyásáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az előterjesztés szerinti mellékletet 
és annak függelékeit jóváhagyja. 
 
2. MTVA-269/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. évi 

üzleti terve és Középtávú üzleti terve 2020–2024. 
 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1368/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és vagyonkezelő Alap 2019. évi üzleti tervéről és Középtávú 

üzleti tervéről 2020–2024-ig 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2019. évi üzleti terve és Középtávú üzleti terve 2020–2024-ig című 
előterjesztését elfogadja. 
 
3. MTVA-270/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

vagyongazdálkodási koncepciójának 2019. évre vonatkozó felülvizsgálata 
 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1369/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vagyongazdálkodási koncepciója 2019. 

évre vonatkozó felülvizsgálatáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a fenti tárgyú előterjesztést 
jóváhagyja. 
 
4. MTVA-271/2018. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2018 pályázati eljárás 

harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Dr. Lupkovics Gábor Albert bírálóbizottsági tag ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a 
jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1370/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a KMUSZ2018 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 520/2018. (VI. 12.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2018. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2018 
pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az 
alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám: MA- 
KMUSZ2018- 

…/2018. 
a kedvezményezett neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

6 Budakalászi Média Kft. Rádió Szentendre 799 830 

9 Katolikus Rádió Zrt. Magyar Katolikus Rádió 542 549 

14 AERIEL Kft. Klasszik Rádió 92.1 1 398 226 

19 FONTANA MÉDIA Kft. SOLA RÁDIÓ 1 903 009 

22 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió-TV-Dunántúl 2 663 200 

24 
Füzesabonyi Városi Televíziózást 

Segítő Nonprofit Kft. 
Füzesabonyi Városi 

Televízió 
1 536 870 

29 MŰSOR-HANG Zrt. Trend FM 2 549 923 

36 
Zemplén Televízió Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Zemplén TV 2 488 950 

40 Média Universalis Alapítvány 
Első Pesti Egyetemi  

Rádió 
584 623 

42 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió 942 580 

43 MEDIORIX Bt. Rádió Szarvas 402 592 

47 Kulturális Életért Közhasznú Egyesület Mustár rádió 798 395 

48 Váci Városimázs Nonprofit Kft. ES Térségi Televízió 4 700 000 

13 db a megítélt támogatás összesen: 21.310.747 Ft 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 520/2018. (VI. 12.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2018. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2018 
pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat 
forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 
KMUSZ2018- 

…/2018. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

5 
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató  

Nonprofit Kft. 
Völgyhíd TV 

7 Budakalászi Média Kft. TV Budakalász 

18 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió 

34 Apostolmédia Nonprofit Kft. Apostol TV 

46 "FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. Füred TV 

49 
Kistelek Város Művelődéséért és  

Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány 
Kistelek Városi Televízió 

50 Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület Rádió Sun 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 520/2018. (VI. 12.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2018. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2018 
pályázati eljárás harmadik 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 harmadik 
fordulójának eredményéről szóló közleményt, 

 a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok 
esetében – az ÁPF II. fejezet 14.2.4. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 
75%-ának visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

 bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen, 

 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. december 6-ai ajánlása 
 
5. 533/2018. A Karc FM Média Kft. (Budapest 105,9 MHz – Karc FM) műsorterv-

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

A Médiatanács 1371/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a Karc FM Média Kft. (Budapest 105,9 MHz – Karc FM) műsorterv-módosítás iránti kérelme 

 
A Médiatanács a Karc FM Média Kft. kérelmére – az előterjesztés mellékletét képező 
szerződésmódosításban foglaltak szerint – hozzájárul a Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 
MHz körzeti, közösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a műsortervi 
vállalásai módosításához 2019. január 1. napjától. 
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6. 534/2018. Az INFORÁDIÓ Kft. (Budapest 88,1 MHz) kérelme a médiaszolgáltató 
hatósági szerződésének módosítása iránt 

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

A Médiatanács 1372/2018. (XII. 18.) számú döntése 
az INFORÁDIÓ Kft. (Budapest 88,1 MHz) kérelme a médiaszolgáltató hatósági 

szerződésének módosítása iránt 
 
A Médiatanács az INFORÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltaknak megfelelően, 
az előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával, a döntés napjával 
hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésben szereplő műsortervi vállalásainak 
módosításához. 
 
7. 539/2018. A Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2018. október 31-én közzétett pályázati felhívásra 
2018. december 3-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 1373/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2018. október 31-én közzétett pályázati felhívásra 2018. december 3-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (GONG RÁDIÓ KFT.) 

 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Baja 88,7 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2018. október 31-én közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. és 1.10.10.2. 
pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – 
hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó GONG RÁDIÓ 
KFT. pályázót: 
 

 a Formanyomtatvány IV.2. pontja szerinti táblázat megfelelő kitöltése tekintetében, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.2. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú 
benyújtása tekintetében,  

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.7. pontja szerinti nyilatkozat kiegészítése tekintetében, 
valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontja szerinti hatályos adatokat tartalmazó 
cégkivonat eredeti, vagy a közjegyző által hitelesített másolat eredeti példányának, 
illetve az illetékes cégbíróság változásbejegyző végzésének eredeti, vagy a 
közjegyző által hitelesített másolat eredeti példányának benyújtása tekintetében. 

 
8. 540/2018. A Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2018. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 
2018. november 29-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1374/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2018. október 30-án közzétett pályázati felhívásra 2018. november 29-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (GONG RÁDIÓ KFT.) 
 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Solt 94,1 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2018. október 30-án közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. és 1.10.10.2. 
pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – 
hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó GONG RÁDIÓ 
KFT. pályázót: 
 

 a Formanyomtatvány IV.2. pontja szerinti táblázat megfelelő kitöltése tekintetében, 

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.2. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő tartalmú 
benyújtása tekintetében,  

 a Pályázati Felhívás 2.5.10.7. pontja szerinti nyilatkozat kiegészítése tekintetében, 
valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontja szerinti hatályos adatokat tartalmazó 
cégkivonat eredeti, vagy a közjegyző által hitelesített másolat eredeti példányának, 
illetve az illetékes cégbíróság változásbejegyző végzésének eredeti, vagy a 
közjegyző által hitelesített másolat eredeti példányának benyújtása tekintetében. 

 
9. 541/2018. Az FM7 Heves Kft. (101,7 Rádió 1) bejelentése a Gyöngyös 101,7 MHz + 

Hatvan 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1375/2018. (XII. 18.) számú döntése 
az FM7 Heves Kft. (101,7 Rádió 1) bejelentése a Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
– az FM7 Heves Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti, egyúttal levélben 
tájékoztatja a médiaszolgáltatót benyújtott kérelme vonatkozásában. 
 
10. 545/2018. A Favorit Masters Kft. (Rock FM – Budapest 95,8 MHz) körzeti rádiós 

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

A Médiatanács 1376/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a Favorit Masters Kft. (Rock FM – Budapest 95,8 MHz) körzeti rádiós médiaszolgáltató 

hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
hozzájárul a Favorit Masters Kft. Budapest 95,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultság állandó 
megnevezésének „Rock FM”-ről „Sláger FM”-re történő módosításához 2019. február 2. 
napjától. 
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11. 542/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) kvótakötelezett 
médiaszolgáltató Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2018. január 1. - május 31.) tárgyában megindított 
hatósági eljárás lezárása 
542/2/2018. Kiegészítés az 542/2018. számú előterjesztéshez: A Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) kvótakötelezett médiaszolgáltató 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2018. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági eljárás 
lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd annak a kiegészítését. Ezt követően 
kérte a Médiatanácsot, hogy az 542/2/2018-as előterjesztésben foglalt döntési javaslatról 
szavazzanak. Dr. Karas Monika ennek megfelelően az 542/2/2018-as előterjesztésben 
szereplő döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1377/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) kvótakötelezett médiaszolgáltató 

Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
(2018. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági eljárás lezárása 

 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Kossuth Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2018. év március - május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és ezért az Mttv. 
187. § (1)-(4) bekezdése alapján 127.149- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 
12. 543/2018. Az AVIPress Media Bt. kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást 

nyújtó médiaszolgáltató Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárás 
lezárása 

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

A Médiatanács 1378/2018. (XII. 18.) számú döntése 
az AVIPress Media Bt. kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 

tárgyában megindított hatósági eljárás lezárása tárgyban 
 
1. A Médiatanács az AVIPress Media Bt. médiaszolgáltató Koncertsziget megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015., a 2016. 
és a 2017. évek tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 30.000,- Ft 
bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és a 2015., a 2016. és a 2017. évekre vonatkozó adatszolgáltatását 
30 napon belül küldje meg a Médiatanács részére. 
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13. 495/2018. Bejelentés a Magyar Idők napilapban és az azonos című online 
sajtótermékben 2018. október 17-én megjelent Fagyhalál című cikk miatt [az Smtv. 
17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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

A Médiatanács 1379/2018. (XII. 18.) számú döntése 
bejelentés a Magyar Idők napilapban és az azonos című online sajtótermékben 2018. 
október 17-én megjelent Fagyhalál című cikk miatt [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés 

érvényesülésének vizsgálata] 
 
A Médiatanács a melléklet végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít a 
Médiatartalom-szolgáltatóval szemben az Smtv. 17. § (2) bekezdésének vélelmezett 
megsértése tárgyában a Magyar Idők címen megjelenő nyomtatott, és az azonos című – a 
magyaridok.hu és magyaridok.com webcímen elérhető – internetes sajtótermékben egyaránt 
2018. október 17-én megjelent Fagyhalál című cikk közzététele miatt. 
 
A Médiatanács továbbá felhívja a Médiatartalom-szolgáltatót, hogy a tényállás teljes körű 
tisztázása érdekében a végzés közlésétől számított 10 napon belül tegye meg nyilatkozatát 
a vélelmezett jogsértéssel kapcsolatban.  
 
14. 531/2018. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub műsorán 2018. 

szeptember 7-én 7 óra 15 perctől sugárzott „Reggeli” című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjának megsértése] – előzmény: 
464/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1380/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2018. szeptember 7-én 7 
óra 15 perctől sugárzott „Reggeli” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 

bekezdés b) és c) pontjának megsértése] 
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub csatornán 

2018. szeptember 7-én 7 óra 15 perctől sugárzott „Reggeli” című műsorszám 
közzétételével, egy alkalommal megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja alapján 150 000 Ft bírsággal 
sújtja, valamint 

2. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub 
csatornán 2018. szeptember 7-én 7 óra 15 perctől sugárzott „Reggeli” című műsorszám 
közzétételével, egy alkalommal megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja alapján 50.000 Ft bírsággal 
sújtja. 

 
15. 532/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

TV2 médiaszolgáltatáson sugárzott „Aranyélet” című műsorszám 
műsorelőzeteseinek közzétételével kapcsolatban [az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) 
pontjának vélelmezett megsértése] 

 

http://www.888.hu/
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1381/2018. (XII. 18.) számú döntése 
bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 

médiaszolgáltatáson sugárzott „Aranyélet” című műsorszám műsorelőzeteseinek 
közzétételével kapcsolatban [az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjának vélelmezett 

megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával közigazgatási 
hatósági eljárást indít a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a TV2 csatornán sugárzott 
„Aranyélet” című műsorszám műsorelőzeteseinek közzétételével kapcsolatban, az Mttv. 
10. § (1) bekezdés f) pontjának 2018. szeptember 4. – október 7. közötti időszakban 314 
alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
16. 535/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 27-én 

18 óra 55 perctől sugárzott „A kém” című filmalkotás korhatári besorolása miatt [az 
Mttv. 9. § (5) bekezdésének, valamint a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak 
vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1382/2018. (XII. 18.) számú döntése 
bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 27-én 18 óra 55 perctől 

sugárzott „A kém” című filmalkotás korhatári besorolása miatt [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének, valamint a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzéstervezet elfogadásával közigazgatási 
hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 
10. § (1) bekezdés c) pontjának egy alkalommal, valamint a 10. § (1) bekezdés f) pontjának 
23 alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, a TV2 csatornán 2018. október 27-
én 18 óra 55 perctől sugárzott „A kém” című műsorszám és előzeteseinek közzététele miatt, 
valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő 
nyilatkozatát.  
 
17. 536/2018. A Rádió 1–hálózat 2018. szeptember 17-23. közötti működésének 

vizsgálata [az FW Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett 101,3 Rádió 1 állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Eger 101,3 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás 
– az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
463/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1383/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a Rádió 1–hálózat 2018. szeptember 17-23. közötti működésének vizsgálata [az FW 

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

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy az FW Műsorszolgáltató Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) a 101,3 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Eger 101,3 
MHz) kereskedelmi adón a 2018. szeptember 17-23. közötti időszakban megsértette a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 50.000,-Ft összegű 
bírsággal sújtja. 
 
18. 537/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27-szeptember 2. közötti 

működésének vizsgálata [Helyi Rádió Kft. által üzemeltetett 100,4 Rádió 1 
(Salgótarján 100,4 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi 
médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 482/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1384/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27 – szeptember 2. közötti működésének vizsgálata 

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

foglalt rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Helyi Rádió Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 
100,4 Rádió 1 (Salgótarján 100,4 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. 
 
19. 538/2018. Bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 

MHz) médiaszolgáltatáson 2018. október 31. napján sugárzott „Balázsék” című 
műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1385/2018. (XII. 18.) számú döntése 
bejelentés a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 

médiaszolgáltatáson 2018. október 31. napján sugárzott „Balázsék” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

 
A Médiatanács nem indít eljárást a bejelentés alapján, és e döntéséről hivatalos levélben 
tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
20. 544/2018. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Renegátok” című filmalkotás 

előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 1386/2018. (XII. 18.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Renegátok” című filmalkotás előzetes klasszifikációja 

iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 

A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 
kérelmére megállapítja, hogy a „Renegátok” című filmalkotás az Mttv. 9. § (4) bekezdése 
szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó. 
 
21. E-76/2018. A Médiatanács követelés állománya (2018. november) 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről 
Sátoraljaújhely telephely vonatkozásában, valamint a 2019-ben végleg lejáró kisközösségi 
médiaszolgáltatási lehetőségek hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetéről a 
következő frekvenciák vonatkozásában: 

 Fanny-Film Kft. - Szentendre 91,6 MHz 

 FM1 Műsorszolgáltató Kft. - Miskolc 107,0 MHz 

 Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület - Gyomaendrőd 88,0 MHz 

 Szabó Ferenc - Siófok-Fokihegy 88,7 MHz 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 34 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 
2019. január 8. 10:00 óra. 
 
Budapest, 2018. december 19. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 dr. Kollarik Tamás s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


