
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2019. február 5-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-31. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-31. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-31. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-31. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-31. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-31. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-31. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-31. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-31. pontoknál/ 

dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes /1-31. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-31. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /18-31. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-31. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

Medveczky Balázs bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-6. pontoknál/ 
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Az ülést Karas Monika 10 órakor megnyitotta, és megállapította annak határozatképességét. 
Ezt követően a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések napirendre vételét tette fel 
szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett a 123/2019. (II. 5.) számon elfogadott, és az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-31/2019. Az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi 
történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak 
bírálóbizottsági értékelése 
MTVA-32/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Gláser Jakab Emlékalapítvány kérelmei 
MTVA-33/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított SZÍNFOLT FILM Bt. költségvetés és finanszírozási terv 
módosítási kérelme 
MTVA-34/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Wemsical Serbia Ifjúsági és Kulturális Egyesület 
és a Salamandra Film Kft. mint pénzügyi lebonyolító kérelme 
MTVA-35/2019. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. Stúdió Kft. kérelmei 
MTVA-36/2019. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2018. decemberi 
pénzügyi jelentése 
76/2019. A Csaba Rádió Kft. (104,0 Rádió 1 - Békéscsaba 104,0 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
49/2019. Az LB Rádió Kft. (Keszthely 99,4 MHz – 99,4 Rádió 1) és a Radio Plus Kft. 
(Budapest 96,4 MHz – Rádió 1) műsoridő módosítás iránti kérelme 
77/2019. A Médiatanács által a Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2018. október 31-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
78/2019. A Médiatanács által a Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2018. október 30-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
79/2019. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2018. október 12-én közzétett pályázati felhívásra 2019. január 14-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
80/2019. A Tatabánya 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2018. október 12-én közzétett pályázati felhívásra 2019. január 17-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
84/2019. A Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2018. november 10-én közzétett pályázati felhívásra 2019. január 21-
én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
90/2019. A Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2018. november 23-án közzétett pályázati felhívásra 2019. január 7-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
91/2019. A Zalaegerszeg 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2018. október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2019. január 22-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
81/2019. Hatósági eljárás indítása a Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió – Vác 94,1 
MHz) helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 
85/2019. A Fehérvár Rádió Kft. (94.5 Rádió 1) Székesfehérvár 94,5 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
86/2019. A Médiatanács által a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2018. szeptember 7-én 
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közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes MAGYAR JAZZ 
RÁDIÓ Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
82/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 27-én 18 óra 55 perctől 
sugárzott „A kém” című filmalkotás korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének, 
valamint a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] – előzmény: 535/2018. számú 
előterjesztés 
83/2019. Bejelentés a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 
Klub csatorna „Éjjel-Nappal Budapest” című műsorszámának 2018. december 31. napján 
sugárzott előzetesével kapcsolatban 
87/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. kérelme alapján indult közigazgatási 
hatósági eljárás megszüntetése 
89/2019. Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2019. január 5-
én 19 óra 30 perctől sugárzott Híradó című műsorszámmal kapcsolatban 
88/2019. A Média Csele Bt. által a Tarr Kft. ellen indított, szerződéskötési kötelezettséggel 
kapcsolatos jogvitás eljárás iránti kérelem 
T-7/2019. A Médiatanács közreműködése a 22. Faludi Nemzetközi Filmszemle és 
Fotópályázat elnevezésű rendezvényen (2019. november 13-16.) 
B-2/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. december) 
E-6/2019. A Médiatanács követelés állománya (2018. december) 
E-7/2019. Tájékoztató a Média- és Hírközlési Biztos 2018. IV. negyedévi beszámolója a 
médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
E-8/2019. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 
bekövetkezett változásokról (2018. október 31-2018. december 31.) 
E-9/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. január hónapban 
E-10/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. január hónapban 
E-11/2019. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-31/2019. Az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. 

századi történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat 
feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
NEMESKÜRTYISTVÁN2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
pályázatok elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 

 
Medveczky Balázs bírálóbizottsági elnök 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 124/2019. (II. 5.) számú döntése 
az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi történelmi 
eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak 

bírálóbizottsági értékeléséről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1351/2016. (XI. 30.) számú 
döntésével az archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. századi történelmi 
eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2016 
pályázati eljárásban a kedvezményezetté nyilvánított filmalkotások bírálóbizottsági 
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értékelését elfogadja, és a bírálóbizottság elnöke részére bruttó 400.000 Ft, az értékelésben 
részt vevő tagok részére bruttó 350.000 Ft díjazást állapít meg. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy intézkedjen a bírálóbizottsági tag részére a megbízási díj kifizetéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. január 16-án kelt értékelése 
 
2. MTVA-32/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Gláser Jakab Emlékalapítvány kérelmei 
 
Az Alap részéről 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 125/2019. (II. 5.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Gláser Jakab 

Emlékalapítvány kérelmeiről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Gláser Jakab 
Emlékalapítvány „Juci bácsi” című, MA-EMBERJUDIT2017-48/2017. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban és 
epizódszámban (2x52 perc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató 
– változatlan feltételek mellett – a kérelem szerinti időtartamú és epizódszámú változatot 
szerkessze adásba, valamint hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. április 1-jére, 
a beszámolási határidő 2019. május 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2019. november 
15-ére történő módosításához. 
 
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-33/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SZÍNFOLT FILM Bt. 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 126/2019. (II. 5.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SZÍNFOLT FILM 

Bt. költségvetés és finanszírozási terv módosítási kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SZÍNFOLT FILM Bt. 
„Pécsi szál” című, MA-EMBERJUDIT2017-54/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és finanszírozási terv 
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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-34/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Wemsical Serbia Ifjúsági és Kulturális 
Egyesület és a Salamandra Film Kft. mint pénzügyi lebonyolító kérelme 

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

A Médiatanács 127/2019. (II. 5.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Wemsical 

Serbia Ifjúsági és Kulturális Egyesület és a Salamandra Film Kft. mint pénzügyi lebonyolító 
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 a Wemsical Serbia Ifjúsági és Kulturális 
Egyesület mint kedvezményezett és a Salamandra Film Kft. mint pénzügyi lebonyolító 
„Valami hiányzik!” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-29/2018. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. február 28-ára, a beszámolási 
határidő 2020. április 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. július 31-ére történő 
módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 
adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
5. MTVA-35/2019. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. Stúdió Kft. kérelmei 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 128/2019. (II. 5.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. 

Stúdió Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. 
Stúdió Kft. „Acid” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2017-25/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési és átadási határidő 2019. augusztus 6-ára, a beszámolási határidő 2019. 
szeptember 20-ára, valamint a bemutatási határidő 2020. március 31-ére történő 
módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 
adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 129/2019. (II. 5.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. 

Stúdió Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K. G. B. 
Stúdió Kft. „Hunor 2. epizód” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2017-27/2017. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. augusztus 6-ára, a beszámolási határidő 
2019. szeptember 20-ára, valamint a bemutatási határidő 2020. március 31-ére történő 
módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 
adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
6. MTVA-36/2019. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2018. decemberi 

pénzügyi jelentése 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
7. 76/2019. A Csaba Rádió Kft. (104,0 Rádió 1 - Békéscsaba 104,0 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
 
A Hivatal részéről 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 130/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Csaba Rádió Kft. (104,0 Rádió 1 - Békéscsaba 104,0 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 

cégadataiban történő változás bejelentése 
 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával – 
a Csaba Rádió Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti. 
 
8. 49/2019. Az LB Rádió Kft. (Keszthely 99,4 MHz – 99,4 Rádió 1) és a Radio Plus Kft. 

(Budapest 96,4 MHz – Rádió 1) műsoridő módosítás iránti kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 131/2019. (II. 5.) számú döntése 
az LB Rádió Kft. (Keszthely 99,4 MHz – 99,4 Rádió 1) és a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 
MHz – Rádió 1) műsoridő módosítás iránti kérelme (LB Rádió Kft. – Keszthely 99,4 MHz) 

 
A Médiatanács az LB Rádió Kft. és a Radio Plus Kft. együttes kérelmére – az előterjesztés 
mellékletét képező szerződésmódosításban foglaltak szerint – hozzájárul ahhoz, hogy az LB 
Rádió Kft. Keszthely 99,4 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága 
tekintetében a napi saját műsoridő 4 óra 23 percről 4 óra 40 percre módosuljon. 
 

A Médiatanács 132/2019. (II. 5.) számú döntése 
az LB Rádió Kft. (Keszthely 99,4 MHz – 99,4 Rádió 1) és a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 
MHz – Rádió 1) műsoridő módosítás iránti kérelme (Radio Plus Kft. – Budapest 96,4 MHz) 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében foglalt szerződésmódosítás elfogadásával – 
a 131/2019. (II. 5.) számú döntésére tekintettel kezdeményezi a Radio Plus Kft. Budapest 
96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés 
módosítását. 
 
9. 77/2019. A Médiatanács által a Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. október 31-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 133/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Médiatanács által a Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2018. október 31-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredményének megállapítása 
 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján 

és hirdetményi úton 2018. október 31-én közzétett, a Baja 88,7 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati 
eljárás eredményes. 

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

88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 
eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a GONG RÁDIÓ KFT. 
pályázó. 
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3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított GONG RÁDIÓ 
KFT. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés 
megkötésére irányuló eljárást.  
 

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
10. 78/2019. A Médiatanács által a Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. október 30-án 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 134/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Médiatanács által a Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2018. október 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredményének megállapítása 
 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján 

és hirdetményi úton 2018. október 30-án közzétett, a Solt 94,1 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati 
eljárás eredményes. 

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

94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 
eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a GONG RÁDIÓ KFT. 
pályázó. 
 

3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított GONG RÁDIÓ 
KFT. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés 
megkötésére irányuló eljárást.  
 

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
11. 79/2019. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2018. október 12-én közzétett pályázati felhívásra 
2019. január 14-én beérkezett pályázati ajánlat 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 135/2019. (II. 5.) számú döntése  
a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2018. október 12-én közzétett pályázati felhívásra 2019. január 14-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján 
és hirdetményi úton 2018. október 12-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. és 
1.11.10.2. pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – 
a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót 
hiánypótlásra hívja fel az alábbiak tekintetében:  
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 a Formanyomtatvány VI. 4. pontja szerinti Beruházások tételt a Pályázati Felhívás 
2.6.4.2. pontjának megfelelően nyújtsa be,  

 a Formanyomtatvány VI. pontjának TERVEZETT BEVÉTELEK megnevezésű 
táblázatát a Pályázati Felhívás 2.6.4.2. pontjának megfelelően nyújtsa be.  

 
12. 80/2019. A Tatabánya 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2018. október 12-én közzétett pályázati felhívásra 
2019. január 17-én beérkezett pályázati ajánlat 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 136/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Tatabánya 107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2018. október 12-én közzétett pályázati felhívásra 2019. január 17-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Tatabánya 107,0 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2018. október 12-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. és 1.11.10.2. 
pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót hiánypótlásra hívja fel az 
alábbiak tekintetében:  

 a Formanyomtatvány VI. 4. pontja szerinti Beruházások tételt a Pályázati Felhívás 
2.6.4.2. pontjának megfelelően nyújtsa be,  

 a Formanyomtatvány VI. pontjának TERVEZETT BEVÉTELEK megnevezésű 
táblázatát a Pályázati Felhívás 2.6.4.2. pontjának megfelelően nyújtsa be.  

 
13. 84/2019. A Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2018. november 10-én közzétett pályázati felhívásra 
2019. január 21-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika kérdésére. 
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 137/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2018. november 10-én közzétett pályázati felhívásra 2019. január 21-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Tardosi Vörösmárvány Alapítvány) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja 
alapján, a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2018. november 10-én közzétett, a 
Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára pályázati ajánlatot benyújtó Tardosi Vörösmárvány Alapítvány pályázó 
pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati 
ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés d) és e) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. 
d) és e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 
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14. 90/2019. A Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2018. november 23-án közzétett pályázati 
felhívásra 2019. január 7-én 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 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 138/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Budaörs 104,8 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 
2018. november 23-án közzétett pályázati felhívásra 2019. január 7-én beérkezett pályázati 

ajánlat vizsgálata (HUNICOM STÚDIÓ Kft.) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség használatára 2018. november 23-án közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja 
alapján hiánypótlásra hívja fel a HUNICOM STÚDIÓ Kft. pályázót  

 a Formanyomtatvány V.1., V.2., V.3., V.4. pontja szerinti táblázatok megfelelő 
kitöltése,  

 a Pályázati Felhívás 2.4.8.7. pontja szerinti nyilatkozat benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. h) pontja szerinti adóigazolások benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. e) pontja szerinti melléklet benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.4.4.2. pontjának mindenben maradéktalanul megfelelő 
Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett bevételeket és tervezett költségeket 
bemutató táblázatok benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.4.4.2. pontjának mindenben maradéktalanul megfelelő és 
egymással összhangban álló eredménykimutatás-tervek és mérlegtervek 
benyújtása, valamint 

 a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett bevételeket és tervezett 
költségeket bemutató táblázatban szereplő adatokkal összhangban álló 
eredménykimutatás-tervek benyújtása tekintetében. 

 
A Médiatanács 139/2019. (II. 5.) számú döntése 

a Budaörs 104,8 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 
2018. november 23-án közzétett pályázati felhívásra 2019. január 7-én beérkezett pályázati 

ajánlat vizsgálata (Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség használatára 2018. november 23-án közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja 
alapján hiánypótlásra hívja fel a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. pályázót 

 a Formanyomtatvány V.1. pontja szerinti táblázat megfelelő kitöltése,  

 a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. h) pontja szerinti adóigazolások benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.1.4 és 2.1.5. pontjának mindenben maradéktalanul megfelelő 
Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett költségeket és tervezett bevételeket 
bemutató táblázat benyújtása,  

 a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. i) pontja szerinti kiegészítő melléklet benyújtása, 

 a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett költségeket bemutató táblázatában 
szereplő adatokkal összhangban álló eredménykimutatás-terv benyújtása, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. g) pontja szerinti bankigazolás benyújtása 
tekintetében. 
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A Médiatanács 140/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Budaörs 104,8 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 
2018. november 23-án közzétett pályázati felhívásra 2019. január 7-én beérkezett pályázati 

ajánlat vizsgálata (Kamaraerdő Alapítvány) 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja 
alapján, a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2018. november 23-án közzétett, a 
Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára pályázati 
ajánlatot benyújtó Kamaraerdő Alapítvány pályázó pályázati nyilvántartásba vételét 
megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés a) 
pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. a) pontja alapján alakilag érvénytelen. 
 
15. 91/2019. A Zalaegerszeg 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2018. október 13-án közzétett pályázati felhívásra 
2019. január 22-én beérkezett pályázati ajánlat 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 141/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Zalaegerszeg 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2018. október 13-án közzétett pályázati felhívásra 2019. január 22-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Zalaegerszeg 88,3 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2018. október 13-án közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. és 1.11.10.2. 
pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. pályázót hiánypótlásra hívja fel 
az alábbiak tekintetében:  

 a Pályázati Felhívás 2.6.10.7. pontja szerinti nyilatkozat kiegészítése, 

 a Pályázati Felhívás 2.6.11.1. g) pontja szerinti banki igazolás megfelelő tartalmú 
benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.6.11.1. h) pontja szerinti adóigazolások benyújtása, 

 a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett költségeket bemutató táblázat 
benyújtása, valamint 

 a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti tervezett bevételeket bemutató táblázat a 
Pályázati Felhívás 2.6.4.2. pontjának megfelelő benyújtása tekintetében.  

 
16. 81/2019. Hatósági eljárás indítása a Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió – 

Vác 94,1 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 
 
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 142/2019. (II. 5.) számú döntése 
hatósági eljárás indítása a World Media Kft. (Dunakanyar Rádió – Vác 94,1 MHz) helyi 

rádiós médiaszolgáltatóval szemben 
 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés elfogadásával – hatósági 
eljárást indít a Dunakanyar Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Vác 94,1 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében létrejött hatósági szerződés vélelmezett 
megsértése miatt. 
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17. 85/2019. A Fehérvár Rádió Kft. (94.5 Rádió 1) Székesfehérvár 94,5 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 143/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Fehérvár Rádió Kft. (94.5 Rádió 1) Székesfehérvár 94,5 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 
Fehérvár Rádió Kft. Székesfehérvár 94,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát 
– amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem 
teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2024. május 17-ig megújítja. 
 
18. 86/2019. A Médiatanács által a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2018. szeptember 7-
én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes 
MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft.-vel szemben 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 144/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Médiatanács által a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft.-vel szemben 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2018. szeptember 7-
én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban a 8/2019. (I. 8.) 
határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a MAGYAR JAZZ RÁDIÓ 
Kft., és PJ/27145-8/2018. végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az 
Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés 
mellékletében foglalt hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a nyertessé nyilvánított 
MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft.-vel a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jelleggel történő használata tekintetében a pályázati ajánlatában 
foglaltaknak megfelelően. 
 
19. 82/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 27-én 18 óra 55 

perctől sugárzott „A kém” című filmalkotás korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének, valamint a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] – 
előzmény: 535/2018. számú előterjesztés 

 
A Hivatal részéről 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 145/2019. (II. 5.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 27-én 18 óra 55 perctől sugárzott 
„A kém” című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének, valamint a 

10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] 
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornán 2018. október 27-

én 18 óra 55 perctől sugárzott „A kém” című műsorszám közzétételével megsértette az 
Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) 
bekezdésének ba) pontja alapján 1 350 000 Ft bírsággal sújtja. 
 

2. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a fenti műsorszám 
előzeteseinek 2018. október 25-én, 26-án és 27-én 21:00 óra előtti közzétételével 23 
esetben megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) 
bekezdésének ba) pontja alapján alkalmanként 30 000 Ft, összesen 690 000 Ft bírsággal 
sújtja. 
 

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

 
20. 83/2019. Bejelentés a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

RTL Klub csatorna „Éjjel-Nappal Budapest” című műsorszámának 2018. december 
31. napján sugárzott előzetesével 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 146/2019. (II. 5.) számú döntése 
bejelentés a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub 
csatorna „Éjjel-Nappal Budapest” című műsorszámának 2018. december 31. napján 

sugárzott előzetesével kapcsolatban 
 
A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e 
döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a 
Bejelentőt. 
 
21. 87/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. kérelme alapján indult 

közigazgatási hatósági eljárás megszüntetése 
 
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 147/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. kérelme alapján indult közigazgatási hatósági eljárás 

megszüntetése 
 
A Médiatanács az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által benyújtott kérelem 
alapján indult közigazgatási hatósági eljárást megszünteti. 
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22. 89/2019. Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2019. 
január 5-én 19 óra 30 perctől sugárzott Híradó 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 148/2019. (II. 5.) számú döntése 
bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2019. január 5-én 19 óra 

30 perctől sugárzott Híradó című műsorszámmal kapcsolatban 
 
A Médiatanács nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 
megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 
 
23. 88/2019. A Média Csele Bt. által a Tarr Kft. ellen indított, szerződéskötési 

kötelezettséggel kapcsolatos jogvitás eljárás iránti kérelem 
 
Aranyosné dr. Börcs Janka 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 149/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Média Csele Bt. által a Tarr Kft. ellen indított, szerződéskötési kötelezettséggel kapcsolatos 

jogvitás eljárás iránti kérelem 
 
A Média Csele Bt. műsorterjesztési szerződés létrehozására irányuló kérelme alapján indult 
jogvitás eljárást a Médiatanács megszünteti. 
 
24. T-7/2019. A Médiatanács közreműködése a 22. Faludi Nemzetközi Filmszemle és 

Fotópályázat elnevezésű rendezvényen (2019. november 13-16.) 
 
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 150/2019. (II. 5.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a 22. Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázat 

elnevezésű rendezvényen (2019. november 13-16.) 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a 22. Faludi Nemzetközi 

Filmszemle és Fotópályázat elnevezésű rendezvényen. 
 
2. A Médiatanács együttműködés keretében 2 000 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a 

Filmszemle alábbi kategóriáinak díjazására: 

 kisjátékfilm – I. helyezett 300 000 Ft 

 kísérleti film/animációs film – I. helyezett 300 000 Ft 

 dokumentumfilm (max. 30 perc) – I. helyezett 300 000 Ft 

 filmegyetemi hallgatók díja – 500 000 Ft 

 legjobb elsőfilmes díj – 100 000 Ft 

 televíziós dokumentumfilm kategória (magyar nyelven készült alkotások, max 60 
perc) – 500 000 Ft. 

 
A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 
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25. B-2/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. december) 
 
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 151/2019. (II. 5.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2018. december) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
26. E-6/2019. A Médiatanács követelés állománya (2018. december) 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
27. E-7/2019. Tájékoztató a Média- és Hírközlési Biztos 2018. IV. negyedévi 

beszámolója a médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő 
ügyekről 

 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
28. E-8/2019. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 

bekövetkezett változásokról (2018. október 31-2018. december 31.) 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
29. E-9/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. január hónapban 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
30. E-10/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. január hónapban 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
31. E-11/2019. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 

tárgyában hozott ítéletek/végzések 
 
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 
a következő frekvenciák vonatkozásában: 
 

 Keszthely 93,4 MHz 

 Szombathely 97,1 MHz 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 44 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 
2019. február 12. 10:00 óra. 
 
Budapest, 2019. február 6. 
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A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
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