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JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2019. június 11-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-25. pontoknál) 
dr. Auer János Médiatanács-tag (1-25. pontoknál) 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag (1-25. pontoknál) 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag (1-25. pontoknál) 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag (1-25. pontoknál) 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-25. pontoknál) 
dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes (1-25. pontoknál) 

Sarlós Péterné főosztályvezető (1-25. pontoknál) 
dr. Andrássy György főosztályvezető (1-25. pontoknál) 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető (1-25. pontoknál) 
Mádl András főosztályvezető (12-25. pontoknál) 
Vajda Boglárka osztályvezető (1-25. pontoknál) 

dr. Kállay Eszter, a jegyzőkönyv vezetője (1-25. pontoknál) 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató (1-7. pontoknál) 
Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök (1-3. pontoknál) 

Kerek Béla bírálóbizottsági elnök (2-3. pontoknál) 
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Az ülést dr. Karas Monika 10 óra 01 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, 5/5 
arányú igen szavazata mellett a 718/2019. (VI. 11.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-137/2019. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak 
bírálóbizottsági értékelése 
MTVA-138/2019. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak 
bírálóbizottsági értékelése 
MTVA-139/2019. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak 
bírálóbizottsági értékelése 
MTVA-140/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Castle Cinema Kft. kérelme 
MTVA-141/2019. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Cross Dot Film Kft. kérelme 
MTVA-142/2019. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a támogatás 
ellenőrzési eljárásokról (2019. május 1. – május 31.) 
MTVA-143/2019. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Becsengetünk Produkció Kft. tájékoztatása 
393/2019. A Médiatanács által a Kisújszállás 103,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. április 11-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
397/2019. A Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívásra 2019. május 29-én beérkezett 
pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
394/2019. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára irányuló 
pályázati felhívás tervezete 
395/2019. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívás tervezete 
396/2019. A KAPUKOM Kft. (Rábaköz Rádió FM94,5) Kapuvár 94,5 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
385/2019. A Kaliber Magazin 2018. novemberi és decemberi, valamint 2019. januári, 
februári, márciusi és áprilisi lapszámaiban megjelent, fegyvereket népszerűsítő hirdetések 
[az Smtv. 20. § (7) bekezdésének megsértése] – előzmény: 288/2019. számú előterjesztés 
386/2019. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Karc FM Pécs [Pécs 94,6 MHz + Kaposvár 
97,5 MHz + Szigetvár 98,9 MHz + Siklós 88,6 MHz] állandó megnevezésű, körzeti közösségi 
médiaszolgáltatás 2019. március 25–31. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – 
előzmény: 286/2019. számú előterjesztés 
387/2019. A Hír TV Zrt. HÍR TV csatornáján 2019. április 30-án 20 óra 8 perctől sugárzott 
Riasztás című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1)-(2), a 17. § (1)-(2) 
bekezdése, valamint az Mttv. 9. § (5) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjai 
érvényesülésének vizsgálata – az Mttv. 9. § (5) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés c) és f) 
pontjainak vélelmezett megsértése] 
388/2019. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 
médiaszolgáltatók 2019. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 64. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a BARCIKA ART Kft. által 
üzemeltetett KOLORTV helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. április 9-ei 
műsorában] 
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389/2019. A FRISS MÉDIA Kft. által üzemeltetett Friss FM (Kisvárda 93,4 MHz) állandó 
megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 2019. április 29 – május 5. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése] 
390/2019. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. május 20-án 6 órai 
kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámmal kapcsolatban 
391/2019. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 
elnevezésű adóján 2019. május 5-én 17 óra 33 perces kezdettel sugárzott „Szemtől szembe” 
című műsorszámmal kapcsolatban 
392/2019. Juhos Lászlónak, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. május 14-én 12:00:48 órai 
kezdettel sugárzott „Déli Krónika” című műsorszámmal, a május 14-én 14:00:12 órától 
közzétett „Hírek” című műsorszámmal, a május 14-én 16:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó 
napot, Magyarország!” című műsorszámon belül 16:00:14 órától közzétett „Krónika” című 
műsorszámmal, valamint a 2019. május 15-én 07:00:11 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, 
Magyarország!” című műsorszámon belüI 07:00:41 órától közzétett „Krónika” című 
műsorszámmal kapcsolatban 
398/2019. A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. kérelmére a Biatorbágyi 
Kábeltévé Kft.-vel szemben indult jogvitás eljárás 
T-40/2019. A Médiatanács közreműködése a XIX. Lakiteleki Filmszemlén (2019. november 
27-29.) 
T-41/2019. A Hír TV Zrt. fellebbezése az MN/8524-5/2019. számú hivatali határozattal 
szemben 
E-36/2019. A román médiahatóság SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltatóval 
kapcsolatos határozata [CNA – a Humor+ csatornán 2019. március 23-án sugárzott „Brüno” 
című műsorszámot a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése 
szempontjából kifogásoló bejelentés] 
E-37/2019. Tájékoztató a 2019. április 1-jétől 2019. május 31-ig kiadmányozott hivatali 
döntésekről 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-137/2019. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült 
filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 

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

A Médiatanács 719/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok 

elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékeléséről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 49/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2016 
pályázati eljárásban a kedvezményezetté nyilvánított filmalkotások bírálóbizottsági 
értékelését elfogadja, és a bírálóbizottság elnöke részére bruttó 400.000 Ft, az értékelésben 
részt vevő tagok részére bruttó 350.000 Ft díjazást állapít meg. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy intézkedjen a bírálóbizottság elnöke és tagjai részére a megbízási díjak 
kifizetéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. május 29-én kelt értékelése 
 
 
2. MTVA-138/2019. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak 
bírálóbizottsági értékelése 

 
Varsányi Ferenc ismertette az előterjesztést. Hozzászólt Dr. Karas Monika és dr. Kocsis 
Noémi. 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 720/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok 

elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékeléséről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 185/2015. (III. 3.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai és önálló, egyedi animációs filmalkotások gyártásának 
támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2015 pályázati eljárásban a kedvezményezetté 
nyilvánított filmalkotások bírálóbizottsági 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 bírálóbizottság elnöke és tagjai részére a megbízási díjak 
kifizetéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. május 28-án kelt értékelése 
 
 
3. MTVA-139/2019. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak 
bírálóbizottsági értékelése 

 
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 721/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok 

elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékeléséről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 610/2016. (VI. 7.) számú döntésével 
az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs 
filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok 
egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett 
DARGAYATTILA2016 pályázati eljárásban a kedvezményezetté nyilvánított filmalkotások 
bírálóbizottsági értékelését elfogadja, és a bírálóbizottság elnöke részére bruttó 400.000 Ft, 
az értékelésben részt vevő tagok részére bruttó 350.000 Ft díjazást állapít meg. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy intézkedjen a bírálóbizottság elnöke és tagjai részére a megbízási díjak 
kifizetéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. május 28-án kelt értékelése 
 
 
4. MTVA-140/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 

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

A Médiatanács 722/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Castle 

Cinema 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 Castle 
Cinema Kft. „A taxis” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-37/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. június 30-ára, a beszámolási határidő 
2019. augusztus 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2019. október 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. 
 
 
5. MTVA-141/2019. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati 

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

A Médiatanács 723/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Cross Dot Film 

Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1305/2017. (XI. 28.) számú 
döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Cross Dot Film Kft. „Pilátus” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2018-7/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (75 perc) 
készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek 
mellett – a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba, azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
6. MTVA-142/2019. Tájékoztató – A Mecenatúra Igazgatóság havi beszámolója a 

támogatás ellenőrzési eljárásokról (2019. május 1. – május 31.) 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
7. MTVA-143/2019. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Becsengetünk Produkció Kft. tájékoztatása 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
8. 393/2019. A Médiatanács által a Kisújszállás 103,2 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. április 11-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

 
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: 
 

A Médiatanács 724/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a Médiatanács által a Kisújszállás 103,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2019. április 11-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 2019. április 11-én közzétett, a Kisújszállás 103,2 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 
eredményes. 
 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a 
Kisújszállás 103,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 
megindított pályázati eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a 
Magyar Katolikus Rádió Alapítvány pályázó. 
 

3. A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány Kisújszállás 103,2 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi 
médiaszolgáltatásként ismeri el. 
 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Magyar 
Katolikus Rádió Alapítvány pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a 
hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást. 
 

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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9. 397/2019. A Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívásra 2019. május 
29-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 725/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 

2019. április 18-án közzétett pályázati felhívásra 2019. május 29-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (Karc FM Média Kft.) 

 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Győr 88,1 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2019. április 18-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 Karc FM Média Kft. pályázót hiánypótlásra hívja fel: 

 a Pályázati Felhívás 2.6.4.2. pontja szerinti, hibátlan számítást tartalmazó 
eredménykimutatás-terv és a hozzá kapcsolódó mérlegterv benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.6.10.2. pontja szerinti nyilatkozat pontosítása,  

 a Pályázati Felhívás 2.6.11.1. f) pontja szerinti mellékletek benyújtása, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.6.11.1. g) pontja szerinti banki igazolás benyújtása 
tekintetében.  

 
A Médiatanács 726/2019. (VI. 11.) számú döntése 

a Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2019. április 18-án közzétett pályázati felhívásra 2019. május 29-én beérkezett pályázati 

ajánlatok alaki vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.) 
 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Győr 88,1 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2019. április 18-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 Katolikus Rádió Zrt. pályázót hiánypótlásra hívja fel:  

 a Pályázati Felhívás 2.6.11.1. a) pontjának megfelelő hatályos létesítő okirat 
benyújtása, 

 a Pályázati Felhívás 2.6.11.1. h) pontja szerinti igazolás benyújtása, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.6.4.1. és 2.6.4.2. pontjainak mindenben megfelelő üzleti és 
pénzügyi terv benyújtása tekintetében.  

 
 
10. 394/2019. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára 

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

A Médiatanács 727/2019. (VI. 11.) számú döntése 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára irányuló pályázati 

felhívás tervezete 
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A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja az alábbi telephelyek 
tekintetében a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára irányuló 
pályázati felhívás tervezetet, és azt honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.  
 

A médiaszolgáltatási 
lehetőség telephelye 

Jelleg 
Várható sztereó 

vételkörzet 

Miskolc 
kisközösségi, 

közösségi 
max. 1. km sugarú kör 

Szentendre 
kisközösségi, 

közösségi 
max. 1. km sugarú kör 

Gyomaendrőd 
kisközösségi, 

közösségi 
max. 1. km sugarú kör 

 
 
11. 395/2019. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 728/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 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. 
 
 
12. 396/2019. A KAPUKOM Kft. (Rábaköz Rádió FM94,5) Kapuvár 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 729/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a KAPUKOM Kft. (Rábaköz Rádió FM94,5) Kapuvár 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 
KAPUKOM Kft. Kapuvár 94,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – 
amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem 
teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2024. szeptember 6-ig megújítja. 
 
 
13. 385/2019. A Kaliber Magazin 2018. novemberi és decemberi, valamint 2019. januári, 

februári, márciusi és áprilisi lapszámaiban megjelent, fegyvereket népszerűsítő 
hirdetések [az Smtv. 20. § (7) bekezdésének megsértése] – előzmény: 288/2019. 
számú előterjesztés 
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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: 
 

A Médiatanács 730/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a Kaliber Magazin 2018. novemberi és decemberi, valamint 2019. januári, februári, márciusi 
és áprilisi lapszámaiban megjelent, fegyvereket népszerűsítő hirdetések [az Smtv. 20. § (7) 

bekezdésének megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiatartalom-szolgáltató a Kaliber Magazin 2018. 
novemberi és decemberi, és a 2019. januári, februári, márciusi és. áprilisi lapszámaiban 
megjelent www.csehfegyverbolt.hu webáruház hirdetésének közzétételével – összesen hat 
alkalommal – megsértette az Smtv. 20. § (7) bekezdését, ezért  

 
1. az Mttv. 186. § (3) bekezdés alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja; 

 
2. az Mttv. 187. § (3) bekezdés be) pontja alapján 60 000 Ft (lapszámonként 10 000 Ft) 

bírság megfizetésére kötelezi a Médiatartalom-szolgáltatót. 
 

A Médiatanács az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően döntéséről hivatalos levélben 
tájékoztatja a bejelentőt.  
 
 
14. 386/2019. A Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Karc FM Pécs [Pécs 94,6 MHz + 

Kaposvár 97,5 MHz + Szigetvár 98,9 MHz + Siklós 88,6 MHz] állandó megnevezésű, 
körzeti közösségi médiaszolgáltatás 2019. március 25–31. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 286/2019. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 731/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a Lánchíd Rádió Kft. által üzemeltetett Karc FM Pécs [Pécs 94,6 MHz + Kaposvár 97,5 MHz 

+ Szigetvár 98,9 MHz + Siklós 88,6 MHz] állandó megnevezésű, körzeti közösségi 
médiaszolgáltatás 2019. március 25–31. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Lánchíd Rádió Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 
az általa üzemeltetett Karc FM Pécs [Pécs 94,6 MHz + Kaposvár 97,5 MHz + Szigetvár 98,9 
MHz + Siklós 88,6 MHz] állandó megnevezésű körzeti közösségi médiaszolgáltatás 2019. 
március 25–31. közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 161. § (4) bekezdése és a 187. § (3) 
bekezdés bb) alpontja alapján 300.000 Ft bírsággal sújtja. 
 
 
15. 387/2019. A Hír TV Zrt. HÍR TV csatornáján 2019. április 30-án 20 óra 8 perctől 

sugárzott Riasztás című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1)-(2), 
a 17. § (1)-(2) bekezdése, valamint az Mttv. 9. § (5) bekezdése és a 10. § (1) 
bekezdés c) és f) pontjai érvényesülésének vizsgálata – az Mttv. 9. § (5) bekezdése 
és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak vélelmezett megsértése] 

 

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

A Médiatanács 732/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a Hír TV Zrt. HÍR TV csatornáján 2019. április 30-án 20 óra 8 perctől sugárzott Riasztás című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1)-(2), a 17. § (1)-(2) bekezdése, 
valamint az Mttv. 9. § (5) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjai 

érvényesülésének vizsgálata – az Mttv. 9. § (5) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés c) és f) 
pontjainak vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács a mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) 
pontjainak megsértése tárgyában, a HÍR TV csatornán 2019. április 30-án 20 óra 8 perctől 
sugárzott Riasztás című műsorszám korhatári besorolása és közzétételi időpontja, valamint 
e műsorszám előzeteseinek 26 alkalommal 5 óra és 21 óra között történt közzététele miatt, 
valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel 
kapcsolatban. 
 
 
16. 388/2019. A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő 

országos médiaszolgáltatók 2019. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 
64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a BARCIKA 
ART Kft. által üzemeltetett KOLORTV helyi vételkörzetű kereskedelmi 
médiaszolgáltatás 2019. április 9-ei műsorában] 

 
Dr. Pap Szilvia 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 733/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 

médiaszolgáltatók 2019. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 64. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a BARCIKA ART Kft. által 

üzemeltetett KOLORTV helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. április 9-ei 
műsorában] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a BARCIKA ART Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben az általa üzemeltetett KOLORTV adón 2019. 
április 9-én 00:21:00-01:21:00, valamint 06:00:00-18:00:00 óra közötti időszakra 
vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, 
valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő 
nyilatkozatát. 
 

A Médiatanács 734/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos 

médiaszolgáltatók 2019. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 64. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a BARCIKA ART Kft. által 

üzemeltetett KOLORTV helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. április 9-ei 
műsorában] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a SZTYEPPE Műhely Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió TOP 
adón 2019. április 9-én 00:21:00-01:21:00, valamint 06:00:00-18:00:00 óra közötti időszakra 
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vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, 
valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő 
nyilatkozatát. 
 
 
17. 389/2019. A FRISS MÉDIA Kft. által üzemeltetett Friss FM (Kisvárda 93,4 MHz) 

állandó megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 2019. április 29 – május 
5. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 735/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a FRISS MÉDIA Kft. által üzemeltetett Friss FM (Kisvárda 93,4 MHz) állandó megnevezésű, 

helyi közösségi médiaszolgáltatás 2019. április 29 – május 5. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 

bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a FRISS MÉDIA Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 
63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt 
rendelkezéseknek az általa üzemeltetett Friss FM állandó megnevezésű, helyi közösségi 
médiaszolgáltatás 2019. április 29 – május 5. közötti adáshéten történt vélelmezett 
megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban 
terjessze elő nyilatkozatát, illetve nyilatkozzon a tekintetben is, hogy az eljárást indító 
végzésben megjelölt műsorszámok saját készítésűnek minősülnek-e. 
 
 
18. 390/2019. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. május 
20-án 6 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” 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 736/2019. (VI. 11.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. május 20-án 6 órai kezdettel 
sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2019. május 20-án 6 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, 
Magyarország!” című műsorszámon belül 06:42:37 és 06:50:05 óra között közzétett 
hírszegmenssel nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét. 
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19. 391/2019. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 
elnevezésű adóján 2019. május 5-én 17 óra 33 perces kezdettel sugárzott „Szemtől 
szembe” 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 737/2019. (VI. 11.) számú döntése 
kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 elnevezésű adóján 

2019. május 5-én 17 óra 33 perces kezdettel sugárzott „Szemtől szembe” című 
műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja a kiegyensúlyozottsági kérelmet, és megállapítja, hogy a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. az M1 elnevezésű adóján 2019. május 5-én 17 óra 33 
perces kezdettel sugárzott „Szemtől szembe” című műsorszámával nem sértette meg a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
(Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
 
20. 392/2019. Juhos Lászlónak, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. május 
14-én 12:00:48 órai kezdettel sugárzott „Déli Krónika” című műsorszámmal, a 
május 14-én 14:00:12 órától közzétett „Hírek” című műsorszámmal, a május 14-én 
16:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó napot, Magyarország!” című műsorszámon 
belül 16:00:14 órától közzétett „Krónika” című műsorszámmal, valamint a 2019. 
május 15-én 07:00:11 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című 
műsorszámon belüI 07:00:41 órától közzétett „Krónika” 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 738/2019. (VI. 11.) számú döntése 
Juhos Lászlónak, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. május 14-én 12:00:48 órai 
kezdettel sugárzott „Déli Krónika” című műsorszámmal, a május 14-én 14:00:12 órától 

közzétett „Hírek” című műsorszámmal, a május 14-én 16:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó 
napot, Magyarország!” című műsorszámon belül 16:00:14 órától közzétett „Krónika” című 

műsorszámmal, valamint a 2019. május 15-én 07:00:11 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, 
Magyarország!” című műsorszámon belül 07:00:41 órától közzétett „Krónika” című 

műsorszámmal kapcsolatban 
 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2019. május 14-én 12:00:48 órai kezdettel sugárzott „Déli Krónika” 
című műsorszámban 12:25:39-12:26:38 óra között, a május 14-én 14:00:12 órától közzétett 
„Hírek” című műsorszámban 14:01:46-14:02:24 óra között, a május 14-én 16:00:01 órai 
kezdettel sugárzott „Jó napot, Magyarország!” című műsorszámon belül 16:00:14 órától 
közzétett „Krónika” című műsorszámban 16:03:54-16:04:53 óra között, valamint a 2019. 
május 15-én 07:00:11 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című 
műsorszámon belül 07:00:41 órától közzétett „Krónika” című műsorszámban 07:11:01-
07:12:00 óra között elhangzott híradással nem sértette meg a sajtószabadságról és a 
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médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában 
meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
 
21. 398/2019. A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. kérelmére a 

Biatorbágyi Kábeltévé Kft.-vel szemben indult jogvitás eljárás 
 
A Hivatal részéről 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 739/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Biatorbágyi 

Kábeltévé Kft. műsorterjesztővel szemben előterjesztett kérelme alapján indult jogvitás 
eljárás eldöntése tárgyában 

 
A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. médiaszolgáltató szerződés 
létrehozására, szerződés tartalom megállapítására irányuló kérelme alapján indult jogvitás 
eljárásban a Médiatanács megállapítja, hogy a Biatorbágyi Kábeltévé Kft.-t továbbítási 
kötelezettség terheli a médiaszolgáltató Völgyhíd TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében, és a műsorterjesztési szerződést a határozat melléklete 
szerinti tartalommal létrehozza.  
 
 
22. T-40/2019. A Médiatanács közreműködése a XIX. Lakiteleki Filmszemlén (2019. 

november 27-29.) 
 
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 740/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a XIX. Lakiteleki Filmszemlén (2019. november 27-29.) 

 
1. A Médiatanács együttműködés keretében részt vesz a XIX. Lakiteleki Filmszemlén. 
 
2. A Médiatanács együttműködés keretében Különdíjat ajánl fel 500 000 Ft értékben a 

Filmszemlére. Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési 
megállapodás tartalmazza. 

 
 
23. T-41/2019. A Hír TV Zrt. fellebbezése az MN/8524-5/2019. számú hivatali határozattal 

szemben 
 
Dr. Vass Ágnes 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 741/2019. (VI. 11.) számú döntése 
a Hír TV Zrt. fellebbezése az MN/8524-5/2019. számú hivatali határozattal szemben 

 
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2019. április 16. napján kelt, MN/8524-4/2019. számú 
határozata ellen a Hír TV Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet 
elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
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24. E-36/2019. A román médiahatóság SC CEE BROADCASTING CO. SRL 

médiaszolgáltatóval kapcsolatos határozata [CNA – a Humor+ csatornán 2019. 
március 23-án sugárzott „Brüno” című műsorszámot a kiskorúak védelmére 
vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése szempontjából kifogásoló 
bejelentés] 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
25. E-37/2019. Tájékoztató a 2019. április 1-jétől 2019. május 31-ig kiadmányozott 

hivatali döntésekről 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 37 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja 2019. 
június 18. 10.00 óra. 
 
 
Budapest, 2019. június 17. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

dr. Kállay Eszter s. k. 
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