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JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2019. március 5-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-29. pontoknál) 
dr. Auer János Médiatanács-tag (1-29. pontoknál) 

Dr. Koltay András Médiatanács-tag (1-29. pontoknál) 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag (1-29. pontoknál) 

 
Az NMHH részéről jelen vannak: 

 
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-29. pontoknál) 

dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes (1-29. pontoknál) 
Sarlós Péterné főosztályvezető (1-29. pontoknál) 

dr. Andrássy György főosztályvezető (1-29. pontoknál) 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető (1-29. pontoknál) 
Mádl András főosztályvezető (20-29. pontoknál) 
Vajda Boglárka osztályvezető (1-29. pontoknál) 

dr. Kállay Eszter, a jegyzőkönyv vezetője (1-29. pontoknál) 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató (1-10. pontoknál) 
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Az ülést dr. Karas Monika 10 óra 02 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét, majd a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók 
napirendre vételét tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett a 265/2019. (III. 5.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-52/2019. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 
magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének vissza nem térítendő 
támogatására (RÁDIÓÁLLANDÓ2019) 
MTVA-53/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati 
eljárás pályázati szakaszának lezárása 
MTVA-54/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás 
pályázati szakaszának lezárása 
MTVA-55/2019. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 
pályázati szakaszának lezárása 
MTVA-56/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MHT Produkció Kft. kérelme 
MTVA-57/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított GOLDEN ROOT FILM Kft. méltányossági kérelme 
MTVA-58/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TISZApART MÉDIA Kft. kérelme 
MTVA-59/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary Kft. kérelme 
MTVA-61/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Castle Cinema Kft. méltányossági kérelme 
MTVA-60/2019. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2019. januári pénzügyi 
jelentése 
147/2019. A Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Média Depo Kft.-vel szemben megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
148/2019. 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 
150/2019. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
156/2019. A Gyöngyös 102,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
157/2019. A Sátoraljaújhely 90,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
151/2019. 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 
158/2019. A Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 
2018. november 23-án kereskedelmi jelleggel közzétett pályázati felhívásra 2019. január 7-
én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
152/2019. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára 2018. október 12-én közzétett pályázati felhívásra 2019. január 14-én 
beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 
153/2019. A Tatabánya 107,0 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára 2018. október 12-én közzétett pályázati felhívásra 2019. január 17-én 
beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 
159/2019. A Kultúr-Média Kft. (Rádió 451) Szentes 106,1 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
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143/2019. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 
csatornán 2019. február 12-én 19 óra 11 perces kezdettel sugárzott „Exatlon Hungary” című 
műsorszámmal kapcsolatban [az Smtv. 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
érvényesülésének vizsgálata] 
144/2019. A Rádió 1-hálózat 2019. február 1–7. közötti működésének vizsgálata [a Rádió 
Helló Kft. által üzemeltetett 93,7 Rádió 1 (Heves 93,7 MHz) állandó megnevezésű helyi 
kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
vélelmezett megsértése] 
145/2019. A Rádió 1-hálózat 2019. február 1-7. közötti működésének vizsgálata [az M-Lite 
Kft. által üzemeltetett 96,3 Rádió 1 (Miskolc 96,3 MHz) állandó megnevezésű körzeti 
kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt, valamint a 33. § 
(1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
146/2019. A Rádió 1-hálózat 2019. január 21-27. közötti működésének vizsgálata [az 
ALISCA NETWORK Kft. által üzemeltetett 94,3 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Baja 94,3 MHz); 106,5 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Dunaföldvár 106,5 MHz); 107,5 Rádió 1 helyi vételkörzetű (Paks 107,5 MHz) és 91,1 Rádió 
1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szekszárd 91,1 MHz) kereskedelmi 
médiaszolgáltatások – az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 33. § (1) bekezdésének 
c) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
149/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub 
csatornán 2018. november 4. napján sugárzott „High Life” című műsorszám hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 64/2019. számú előterjesztés 
154/2019. A Cuttingroom Bt. által üzemeltetett Gólya TV állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. november 19-21-ei műsorának hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése] – 
előzmény: 46/2019. számú előterjesztés 
155/2019. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2018. 
július 1-december 31.) 
E-14/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. február hónapban 
E-15/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. február hónapban 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-52/2019. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, közérdekű 
szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének vissza 
nem térítendő támogatására (RÁDIÓÁLLANDÓ2019) 

 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést, majd válaszolt Dr. Karas 
Monika kérdésére. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 
mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 266/2019. (III. 5.) számú döntése 
a RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a rádiós hírműsor, 
közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének 
támogatására vonatkozó RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati felhívást és kapcsolódó 
mellékleteit a döntés mellékletét képező formában. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a 
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 
 
a döntés mellékletei: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 
– pályázati kérelem űrlap 
– pályázó nyilatkozata 
– részletes költségvetés 
– szerkesztői nyilatkozat 
 
 
2. MTVA-53/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 

pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárása 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 267/2019. (III. 5.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárás pályázati szakaszát lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 5 napon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a 
pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról szóló döntés közleményét. 
 

 
3. MTVA-54/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 

eljárás pályázati szakaszának lezárása 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 268/2019. (III. 5.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárás pályázati szakaszát lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 5 napon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a 
pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról szóló döntés közleményét. 
 
 
4. MTVA-55/2019. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati 

eljárás pályázati szakaszának lezárása 
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Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 269/2019. (III. 5.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról 

 
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 pályázati szakaszát lezárja. 
 
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 eljárásban fel nem használt 4.100.000 Ft keretösszeg 
felhasználásáról a későbbiekben dönt. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 5 napon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a 
pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról szóló döntés közleményét. 
 
 
5. MTVA-56/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 

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

A Médiatanács 270/2019. (III. 5.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MHT 

Produkció 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 MHT 
Produkció Kft. „Szabadok” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-32/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a bemutatási határidő 2019. december 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-57/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított GOLDEN ROOT FILM Kft. méltányossági 
kérelme 

 



6 

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

A Médiatanács 271/2019. (III. 5.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított GOLDEN ROOT 

FILM Kft. méltányossági kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított GOLDEN ROOT FILM Kft. „Szomszédaink, a 
magyarok – Kárpátalja” című, MA-EMBERJUDIT2016-47/2016. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet részben 
elfogadja, az elfogadó nyilatkozatban megállapított kötbér összegét 200.000 Ft-ra mérsékli, 
és felhívja az Alapot a megfelelő mértékű utófinanszírozási részlet utalására. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és 8 
munkanapon belül gondoskodjon a folyósításról. 
 
 
7. MTVA-58/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TISZApART MÉDIA Kft. 
kérelme 

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

A Médiatanács 272/2019. (III. 5.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

TISZApART MÉDIA Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1432/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TISZApART 
MÉDIA Kft. „Nemzetünk kincsei - a Hungarikumok” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2017-
28/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. november 7-ére, a 
beszámolási határidő 2019. december 22-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. június 
30-ára 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. 
 
 
8. MTVA-59/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm Hungary Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 273/2019. (III. 5.) számú döntése 

a KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm 
Hungary Kft. kérelméről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1432/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított NatFilm 
Hungary Kft. „Vad Erdők, vad bércek - A hiúz nyomában” című, MA-
KOLLÁNYIÁGOSTON2017-40/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási 
határidő 2019. november 30-ára, a beszámolási határidő 2020. január 15-ére, valamint a 
bemutatási határidő 2020. június 30-ára 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. 
 
 
9. MTVA-61/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Castle Cinema Kft. méltányossági 
kérelme 

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

A Médiatanács 274/2019. (III. 5.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Castle 

Cinema 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 Castle 
Cinema Kft. „Becsületes megtaláló” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-16/2017. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
méltányossági kérelmet elfogadja, és az elfogadó nyilatkozatban megállapított kötbér 
összegének felére történő mérséklésére (a megítélt támogatás 5%-ára), és az így 
fennmaradó utófinanszírozási részlet utalására hívja fel az Alapot. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és 8 
munkanapon belül gondoskodjon a folyósításról. 
 
 
10. MTVA-60/2019. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2019. januári 

pénzügyi jelentése 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
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11. 147/2019. A Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Média Depo Kft.-vel szemben 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
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 275/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes Média Depo Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban 82/2019. (I. 22.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Média Depo Kft., és a PJ/27264-6/2018. 
számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) 
bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. pontjában foglaltak alapján az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Média Depo 
Kft.-vel a Budapest 99,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a pályázati 
ajánlatban foglaltaknak megfelelően.  
 
 
12. 148/2019. 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, majd válaszolt Dr. Karas Monika 
kérdésére. Hozzászólt Aranyosné dr. Börcs Janka és dr. Karácsony Kamilla. 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 276/2019. (III. 5.) 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. március 12. és 2019. május 10. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés 
mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 
 
13. 150/2019. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 277/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 
max 
(kW) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…°-…°/dB 

**Telepítési  
feltételek 

Sátoraljaújhely   104,9 1 408 43.000 8 – 20 H D 
70°-90°/3-6 dBW 

340°-20°/3-6,5 dBW 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
21°37’55”;  
48°24’08” 

 
A Médiatanács 278/2019. (III. 5.) számú döntése 

a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Sátoraljaújhely 
104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
14. 156/2019. A Gyöngyös 102,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 
 
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 279/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Gyöngyös 102,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Gyöngyös 102,2 
MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 
 
 
15. 157/2019. A Sátoraljaújhely 90,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 
 
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 280/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Sátoraljaújhely 90,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Sátoraljaújhely 
90,6 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló 
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pályázati felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács 
honlapján közzéteszi. 
 
 
16. 151/2019. 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, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 281/2019. (III. 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 (LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft.) 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Zalaegerszeg 88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében 2018. október 13-án közzétett Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. pályázót. 
 
 
17. 158/2019. A Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára 2018. november 23-án kereskedelmi jelleggel közzétett pályázati 
felhívásra 2019. január 7-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt Dr. Karas Monika 
kérdésére. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 282/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. 

november 23-án kereskedelmi jelleggel közzétett pályázati felhívásra 2019. január 7-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (HUNICOM STÚDIÓ Kft.) 

 
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 HUNICOM STÚDIÓ Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét 
megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) 
pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 
 

A Médiatanács 283/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. 

november 23-án kereskedelmi jelleggel közzétett pályázati felhívásra 2019. január 7-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.) 

 
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 Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba 
vételét megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) 
bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 
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18. 152/2019. A Székesfehérvár 106,6 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási 

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

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

A Médiatanács 284/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára 2018. október 12-én közzétett pályázati felhívásra 2019. január 14-én 
beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata (Karc FM Média Kft.) 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § 
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.1. pontja alapján felvilágosítást kér a 
Karc FM Média Kft. pályázótól a Székesfehérvár 106,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 
2019. január 14-én benyújtott pályázati ajánlata tekintetében arra vonatkozóan, hogy a 
pályázó részletesen fejtse ki, hogyan kívánja biztosítani a vételkörzetben működő gazdasági 
szereplők számára a színvonalas szolgáltatást nyújtó médiafelületet. 
 
 
19. 153/2019. A Tatabánya 107,0 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség használatára 2018. október 12-én közzétett pályázati felhívásra 2019. 
január 17-én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

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

A Médiatanács 285/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Tatabánya 107,0 MHz helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 
2018. október 12-én közzétett pályázati felhívásra 2019. január 17-én beérkezett pályázati 

ajánlat tartalmi vizsgálata (Karc FM Média Kft.) 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § 
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.1. pontja alapján felvilágosítást kér a 
Karc FM Média Kft. pályázótól a Tatabánya 107,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 2019. 
január 17-én benyújtott pályázati ajánlata tekintetében arra vonatkozóan, hogy a pályázó 
részletesen fejtse ki, hogyan kívánja biztosítani a vételkörzetben működő gazdasági 
szereplők számára a színvonalas szolgáltatást nyújtó médiafelületet. 
 
 
20. 159/2019. A Kultúr-Média Kft. (Rádió 451) Szentes 106,1 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos 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 286/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Kultúr-Média Kft. (Rádió 451) Szentes 106,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
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A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékletét képező hatósági határozatban foglaltak 
szerint a Kultúr-Média Kft. Szentes 106,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát 
az Mttv. 48. § (7) bekezdése alapján nem újítja meg. 
 
 
21. 143/2019. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

TV2 csatornán 2019. február 12-én 19 óra 11 perces kezdettel sugárzott „Exatlon 
Hungary” című műsorszámmal kapcsolatban [az Smtv. 14. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezés 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 287/2019. (III. 5.) számú döntése 

bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 csatornán 
2019. február 12-én 19 óra 11 perces kezdettel sugárzott „Exatlon Hungary” című 

műsorszámmal kapcsolatban [az Smtv. 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
érvényesülésének vizsgálata] 

 
A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről hivatalos levélben 
tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
22. 144/2019. A Rádió 1-hálózat 2019. február 1–7. közötti működésének vizsgálata [a 

Rádió Helló Kft. által üzemeltetett 93,7 Rádió 1 (Heves 93,7 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés 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 288/2019. (III. 5.) számú döntése 

a Rádió 1-hálózat 2019. február 1–7. közötti működésének vizsgálata [Rádió Helló Kft. által 
üzemeltetett 93,7 Rádió 1 (Heves 93,7 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi 
médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Rádió Helló Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 93,7 Rádió 1 (Heves 93,7 
MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. február 1–7. közötti 
működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése 
tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő 
nyilatkozatát. 
 
 
23. 145/2019. A Rádió 1-hálózat 2019. február 1-7. közötti működésének vizsgálata [az 

M-Lite Kft. által üzemeltetett 96,3 Rádió 1 (Miskolc 96,3 MHz) állandó megnevezésű 
körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt, 
valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 
megsértése] 
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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 289/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2019. február 1-7. közötti működésének vizsgálata [M-Lite Kft. által 

üzemeltetett 96,3 Rádió 1 (Miskolc 96,3 MHz) állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi 
médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt, valamint a 33. § (1) 

bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a M-Lite Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 96,3 Rádió 1 (Miskolc 96,3 
MHz) állandó megnevezésű körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. február 1-7. 
közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint a 33. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában, 
valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő 
nyilatkozatát. 
 
 
24. 146/2019. A Rádió 1-hálózat 2019. január 21-27. közötti működésének vizsgálata 

[az ALISCA NETWORK Kft. által üzemeltetett 94,3 Rádió 1 állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Baja 94,3 MHz); 106,5 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Dunaföldvár 106,5 MHz); 107,5 Rádió 1 helyi vételkörzetű (Paks 107,5 
MHz) és 91,1 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szekszárd 91,1 
MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatások – az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 

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

A Médiatanács 290/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2019. január 21-27. közötti működésének vizsgálata [az ALISCA 

NETWORK Kft. által üzemeltetett 94,3 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Baja 94,3 MHz); 106,5 Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Dunaföldvár 106,5 

MHz); 107,5 Rádió 1 helyi vételkörzetű (Paks 107,5 MHz) és 91,1 Rádió 1 állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Szekszárd 91,1 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatások – 

az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az ALISCA NETWORK Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 94,3 
Rádió 1 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Baja 94,3 MHz); 106,5 Rádió 1 állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Dunaföldvár 106,5 MHz); 107,5 Rádió 1 állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Paks 107,5 MHz) és 91,1 Rádió 1 állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Szekszárd 91,1 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatások 2019. január 21-
27. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint a 33. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában, 
továbbá kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő 
nyilatkozatát. 
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25. 149/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL 
Klub csatornán 2018. november 4. napján sugárzott „High Life” című műsorszám 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 64/2019. 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 291/2019. (III. 5.) számú döntése 

a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2018. 
november 4. napján sugárzott „High Life” című műsorszám hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Médiaszolgáltató RTL Klub 
csatornáján 2018. november 4-én 11:22:14 órás kezdettel sugárzott „High Life” című 
műsorszámával megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a 
Médiaszolgáltatót 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. 
 
 
26. 154/2019. A Cuttingroom Bt. által üzemeltetett Gólya TV állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. november 19-21-ei 
műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések megsértése] – előzmény: 46/2019. 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 javaslatokat, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 292/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Cuttingroom Bt. által üzemeltetett Gólya TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. november 19-21-ei műsorának hatósági ellenőrzése 
[az Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Cuttingroom Bt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 
Gólya TV állandó megnevezésű adóján a 2018. november 19-21. közötti időszakban 
sugárzott műsorában megsértette az Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés 
bb) alpontja alapján 50.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. A Médiatanács az Mttv. 186. § (3) 
bekezdése alapján megtiltja egyúttal a jogsértő magatartás tanúsítását. 
 

A Médiatanács 293/2019. (III. 5.) számú döntése 
a Cuttingroom Bt. által üzemeltetett Gólya TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. november 19-21-ei műsorának hatósági ellenőrzése 
[az Mttv. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy az FM4 Rádió Szolgáltató Kft. nem sértette meg a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 64. § 
(1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket. 
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27. 155/2019. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál 
(2018. július 1-december 31.) 

 
A Hivatal részéről Mádl András 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 294/2019. (III. 5.) számú döntése 
Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2018. július 1.-

december 31.) 
 
A Médiatanács elfogadja a Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező 
televízióknál (2018. július 1.-december 31.) c. dolgozatot, és elrendeli annak közzétételét a 
Médiatanács honlapján. 
 
 
28. E-14/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. február hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
29. E-15/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. február hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 45 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja 2019. 
március 12. 15.00 óra. 
 
 
Budapest, 2019. március 8. 
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