
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2019. november 26-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-16. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács-tag /1-16. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-16. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-16. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-16. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-16. pontoknál/ 

Tafferner Éva kommunikációs igazgató /1-16. pontoknál/ 
dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes /1-16. pontoknál/ 

Mádl András főosztályvezető /12-16. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-16. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-16. pontoknál/ 

dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes /1-16. pontoknál/ 
dr. Kelemen Linda, a jegyzőkönyv vezetője /1-16. pontoknál/ 

 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
Lengyel Attila támogatási csoportvezető /1-3. pontoknál/ 
dr. Kamondi Mónika bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
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Az ülést Dr. Karas Monika 15 óra 1 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 
mellett, 1317/2019. (XI. 26.) számon az alábbi előterjesztéseket vette napirendre: 
 
MTVA-236/2019. A Médiatanács által meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-237/2019. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított UMATIK Kft. költségvetés- és finanszírozásiterv-módosítási 
kérelme 
MTVA-238/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított G.L.M. UNIÓ Bt. határidő-módosítási kérelme 
666/2019. A téli (december 1. – február 29.) és a tavaszi (március 1. – május 31.) időszakban 
bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek 
667/2019. Hatósági eljárás lezárása a Karc FM Média Kft. (Karc FM – Budapest 105,9 MHz + 
Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 
96,2 MHz + Győr 88,1 MHz) körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatóval szemben – 
előzmény: 622/2019. számú előterjesztés 
668/2019. Felkérés a Heves 93,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 
669/2019. Felkérés a Miskolc 96,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
670/2019. A Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 
674/2019. A Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 
675/2019. A Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
676/2019. A Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
671/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. 
szeptember 10-én 6 órától sugárzott „Reggeli” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 
31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 
672/2019. A KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett KARCAG FM állandó megnevezésű 
kisközösségi vételkörzetű (Karcag 88,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. szeptember 
17-23. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése] 
673/2019. Kiegyensúlyozottsági kérelem a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató TV2 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2019. október 14-én a 6 óra 15 perces kezdetű 
„Mokka”, a 12 órai kezdetű „Tények Délben”, a 18 órai kezdetű „Tények”, a 18 óra 40 perces 
kezdetű „Tények Plusz”, továbbá 2019. október 15-én a 2 óra 30 perces kezdetű „Tények Este” 
című műsorszámaival, valamint az SC CEE Broadcasting Co. Srl. médiaszolgáltató SuperTV2 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2019. október 14-én a 8 órai kezdetű „Tények 
Reggel”, a 16 órai kezdetű „Tények” és a 21 óra 30 perces kezdetű „Tények Este” című 
műsorszámaival kapcsolatban 
677/2019. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2020. évi felügyeleti 
terve 
T-57/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a – nyugalom 
megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívást előíró 
törvényi rendelkezés megsértését megállapító – MN/21250-6/2019. számú hivatali 
határozattal szemben 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-236/2019. A Médiatanács által meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati 

eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Dr. Kamondi Mónika 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 1318/2019. (XI. 26.) számú döntése 
a RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú döntésével a 
magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás harmadik fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem 
megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám:  
MA-RÁDIÓ- 
ÁLLANDÓ 

2019-…/2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 

113 Gong Rádió Kft. Gong Rádió Térségi hírösszefoglaló 

135 AMADEUS RÁDIÓ Kft. Amadeus Rádió Kultusz 

158 Sunshine Rádió Kft. 99,4 SunshineFM DÉLI KRÓNIKA 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú döntésével a 
magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás harmadik fordulójában a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést, az alábbi 
pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám:  
MA-RÁDIÓ- 
ÁLLANDÓ 

2019-
…/2019. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

108 Budakalászi Média Kft.* Rádió Szentendre Itthon Szentendrén 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

109 Lakihegy Rádió Bt. Lakihegy Rádió Sziget Krónika hírműsor 3 292 504 

110 PENTAFON Kft. Rádió 24 Mrs. Rádió 24 
tematikus  
magazin 

2 340 000 

111 Karc FM Média Kft. Karc FM Hangoló hírműsor 2 160 000 

114 
Zalaegerszegi Televízió és  

Rádió Kft. 
Egerszeg Rádió Egerszegi Krónika hírműsor 3 290 000 

117 Lánczos Kornél Gimnázium* Táska Rádió Fehérvári Hírek hírműsor 2 340 000 

120 Csillagpont Rádió Alapítvány Csillagpont Rádió Rólunk 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

125 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Sátoraljaújhely) 
Régió Krónika  

(Sátoraljaújhely) 
hírműsor 2 340 000 

126 Manna Vision Media Kft. Manna FM Regionális Hírek hírműsor 3 240 000 

127 P1 Rádió Kft. 101.7 Pécs FM Pécs Café 
szolgáltató  
magazin 

4 590 000 

130 Rádió Zala Kft. 95,8 Rádió1 Krónika hírműsor 3 284 408 
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131 LB Rádió Kft. 90,4 Rádió 1 Helyben vagyunk 
szolgáltató  
magazin 

4 599 120 

134 CENTER-RÁDIÓ Kft. 103,9 Best FM Best FM Start hírműsor 3 284 350 

137 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség* 
CREDO Rádió Diakónia hangja 

tematikus  
magazin 

2 307 095 

140 FÉLEGYHÁZI HIRLAP Kft. 88,2 Rádió 1 Majsai Krónika hírműsor 3 284 408 

142 Csaba Plus Kft. 104,0 Rádió 1 Ez történt hírműsor 3 284 408 

143 
Dabas Sportcsarnok  

Nonprofit Kft. 
Rádió Dabas Hírmondó hírműsor 3 280 000 

144 
Dél-alföldi Média  

Centrum Kft. 
Rádió 7 Közös Nevező 

szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

145 
ALBA REGIA  

Műsorszolgáltató Kft.* 
Alpha Rádió Fehérvári Mozaik 

szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

147 TAMÁSI RÁDIÓ Kft. Tamási Rádió Helyi Hírek hírműsor 2 250 000 

148 Campus Rádió Nonprofit Kft. FM90 Campus Rdáió ÉnIdö-A lélektér 
tematikus  
magazin 

2 330 000 

153 Kalocsai Rádió Bt. KORONAfm 100 Korona Krónika hírműsor 3 292 000 

154 Sunshine Rádió Kft. 99,4 SunshineFM MOZAIK 
szolgáltató  
magazin 

2 330 000 

160 Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. Klasszik Rádió 92.1 Reggeli Expressz hírműsor 1 855 488 

162 
MAGYAR JAZZ  

RÁDIÓ Kft. 
90.9 Jazzy Rádió Jazzy Weekend 

tematikus  
magazin 

1 937 024 

164 INTERAX Kft. Csaba Rádió Békéscsabai Napló 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

166 
SZEGROPA Műsorszolgáltató  

Nonprofit Kft. 
87,9 Rádió 1 Ez történt hírműsor 3 284 408 

27 db a megítélt támogatás összesen: 75.895.213 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú döntésével a 
magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA-RÁDIÓ- 
ÁLLANDÓ 

2019-…/2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

150 FONTANA MÉDIA Kft. SOLA RÁDIÓ 21. századi reformáció 
tematikus  
magazin 

151 RÁDIÓ ANTRITT Kft. Rádió Antritt Regionális Hírek hírműsor 

152 RÁDIÓ ANTRITT Kft. Rádió Antritt Megyei Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú döntésével a 
magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA-RÁDIÓ- 
ÁLLANDÓ 

 
2019-…/2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

112 
Érdi Városi Televízió és  
Kulturális Nonprofit Kft. 

Érd FM 101,3 KÖZTÜNK MARAD 
szolgáltató  
magazin 

115 FRIENDS-LAN Kft. Rádió Som Reggeli Start 
szolgáltató  
magazin 

116 TELEKOM Kft. Rádió 88 Café 88 - Hétvége 
szolgáltató  
magazin 

118 RÁDIÓ HORIZONT Kft. Rádió Törökszentmiklós Régió hírei hírműsor 
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119 Csillagpont Rádió Alapítvány Csillagpont Rádió Csillagpont Hírek hírműsor 

121 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  
(Debrecen) 

Régió Krónika  
(Debrecen) 

hírműsor 

122 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  
(Debrecen) 

Közélet-közérdek  
(Debrecen) 

szolgáltató  
magazin 

123 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  
(Nyíregyháza) 

Régió Krónika  
(Nyh) 

hírműsor 

124 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 
Európa Rádió (Nyíregyháza) 

Közélet-közérdek  
(Nyh) 

szolgáltató  
magazin 

128 Klubrádió Zrt. Klubrádió 
A Lényeg - a  

Klubrádió krónikája 
hírműsor 

129 LB Rádió Kft. 99,4 Rádió1 Keszthelyi Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

132 LB Rádió Kft. 90,4 Rádió 1 Szolnoki Krónika hírműsor 

133 
Kulturális Életért Közhasznú  

Egyesület 
Mustár Rádió Nyitott tér 

szolgáltató  
magazin 

136 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
CREDO Rádió Hírek délben hírműsor 

138 FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. 94,5 Rádió1 Hírek Ötkor hírműsor 

139 FÉLEGYHÁZI HIRLAP Kft. 88,2 Rádió 1 Útlevél 
tematikus  
magazin 

141 Csaba Plus Kft. 104,0 Rádió 1 Velünk történt 
szolgáltató  
magazin 

146 
ALBA REGIA  

Műsorszolgáltató Kft. 
Alpha Rádió Alpha Hírek hírműsor 

149 Campus Rádió Nonprofit Kft. FM90 Campus Rádió Napzárta hírműsor 

155 Balaton Rádió Kft. Balaton Rádió PszichoAktív 
tematikus  
magazin 

156 Baja Hangja Kft. Bajai Rádió Hírek helyből hírműsor 

157 Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Rádió Reggeli 
szolgáltató  
magazin 

159 "A-tól-Z-ig" Betéti Társaság Mega Rádió Orosházi Krónika hírműsor 

161 "A-tól-Z-ig" Betéti Társaság Mega Rádió Orosházi Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

163 TELEKOM BÉKÉS Kft. Gyula Rádió Gyulai Panoráma 
szolgáltató  
magazin 

165 INTERAX Kft. Csaba Rádió Békéscsabai Krónika hírműsor 

167 
SZEGROPA Műsorszolgáltató  

Nonprofit Kft. 
87,9 Rádió 1 Szegedi Mozaik 

szolgáltató  
magazin 

168 TELEKOM BÉKÉS Kft. 98.4 Mega Rádió Csabai Napló 
szolgáltató  
magazin 

 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú döntésével a 
magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás harmadik fordulójában a bírálóbizottság keretösszegre vonatkozó javaslatát 
elfogadva – a kiosztható keretösszeget 832.537 Ft-tal növeli a RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás negyedik fordulójában kiosztható keretösszeg terhére. 
 
6. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú döntésével a 
magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező rádiós 
médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 
b) 5 napon belül a pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről illetve a 

negyedik fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap 
honlapján hozza nyilvánosságra,  
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c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 
fejezete 14.2. és 14.4. pontjainak megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának 
visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

d) az ÁPF II. fejezetének 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés 
összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen 

e) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 
átutalásáról határidőben intézkedjen. 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. november 20-ai ajánlása 
 
 
2. MTVA-237/2019. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2018 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított UMATIK Kft. költségvetés- és 
finanszírozásiterv-módosítási kérelme 

 
Lengyel Attila 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 1319/2019. (XI. 26.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított UMATIK Kft. 

költségvetés és finanszírozási terv módosítási kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1208/2018. (XI. 6.) 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 
DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított UMATIK Kft. 
„Janó Manó és az elveszett harmatcseppek 4–13. rész” című, MA-DARGAYATTILA2018-
4/2019. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
költségvetés és finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló 
adatok alapján elfogadja. 
 
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 Támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, 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. 
 
 
3. MTVA-238/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított G.L.M. UNIÓ Bt. határidő-módosítási 
kérelme 

 
Lengyel Attila 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 1320/2019. (XI. 26.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított G.L.M. UNIÓ 

Bt. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú döntésével 
a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított G.L.M. UNIÓ 
Bt. „SZÉGYEN” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-27/2019. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési és átadási határidő 2020. július 15-ére, a beszámolási határidő 2020. augusztus 
29-ére, valamint a bemutatási határidő 2021. január 31-ére történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, 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. 
 
 
4. 666/2019. A téli (december 1. – február 29.) és a tavaszi (március 1. – május 31.) 

időszakban bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek 
 
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 3/2019. (XI. 26.) számú belső döntése 
a téli (december 1. – február 29.) és a tavaszi (március 1. – május 31.) időszakban 

bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek 
 
A Médiatanács hozzájárul ahhoz, hogy azok a médiaszolgáltatók, amelyek a téli és a tavaszi 
ünnep- és emléknapokra tekintettel december 1. és május 31. között ideiglenes műsorterv-
módosítási kérelmet nyújtanak be - amennyiben törvényi kötelezettségeiknek eleget tesznek, 
és a műsorterv-módosítást megfelelően bejelentik, továbbá, ha a kért módosítás nem haladja 
meg a 14 napot - eltérhetnek a hatósági szerződésben rögzített műsortervüktől. 
 
A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy a médiaszolgáltatók téli és tavaszi ünnep- és 
emléknapokra tekintettel benyújtott kérelmeit megválaszolja, illetve az adatmódosítást a 
nyilvántartásban rögzítse. 
 
5. 667/2019. Hatósági eljárás lezárása a Karc FM Média Kft. (Karc FM – Budapest 105,9 

MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + 
Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz) körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben – előzmény: 622/2019. számú előterjesztés 

 
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 1321/2019. (XI. 26.) számú döntése 
hatósági eljárás lezárása a Karc FM Média Kft. (Karc FM – Budapest 105,9 MHz + 

Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 
96,2 MHz + Győr 88,1 MHz) körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatóval szemben 
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A Médiatanács az 1241/2019. (X. 22.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban a 
Karc FM Média Kft. körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató Karc FM állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásával szemben – a hatósági szerződése 3.8. pontjában foglalt 
kötelezettség vonatkozásában – megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált. 
 
 
6. 668/2019. Felkérés a Heves 93,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
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 1322/2019. (XI. 26.) számú döntése 
felkérés a Heves 93,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Heves 93,7 MHz rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
– a frekvenciahasználat célja: rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 
– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
 
7. 669/2019. Felkérés a Miskolc 96,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
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 1323/2019. (XI. 26.) számú döntése 
felkérés a Miskolc 96,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Miskolc 96,3 MHz 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a településen; 
– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
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8. 670/2019. A Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű 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 1324/2019. (XI. 26.) számú döntése 
a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Körmend 99,8 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
9. 674/2019. A Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciaterve és a 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 javaslatot, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1325/2019. (XI. 26.) számú döntése 
a Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű 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 

Miskolc 103,8 10 146 249.000 5 - 17 H ND - 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
20°46’32”;  
48°05’57,7” 

 
A Médiatanács 1326/2019. (XI. 26.) számú döntése 

a Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Miskolc 103,8 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
10. 675/2019. A Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű 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 javaslatot, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 1327/2019. (XI. 26.) számú döntése 
a Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv 

(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…°-…°/dB 

**Telepítési  
feltételek 

Siklós 88,6 302 45 13.000 3 - 7 V D 

0°- 50°/0-1,0 dB 
60°- 100°/1,0-4,6 dB 

110°- 250°/6,0 dB 
260°- 300°/1,0-4,6 dB 
310°- 350°/0,1-1,0 dB 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
18°18’07”;  
45°50’47” 

 
A Médiatanács 1328/2019. (XI. 26.) számú döntése 

a Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Siklós 88,6 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
11. 676/2019. A Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű 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 javaslatot, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1329/2019. (XI. 26.) számú döntése 
a Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 

és pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű 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 

Szigetvár 98,9 1 61 15.000 5 - 8 V D 

0°- 50°/0-1,0 dB 
60°- 110°/1,0-6,0 dB 

120°- 240°/6,2 dB 
250°- 310°/1,0-6,0 dB 
320°- 350°/0,1-1,0 dB 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
17°48’30”;  
46°02’57” 

 
A Médiatanács 1330/2019. (XI. 26.) számú döntése 

a Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 
és pályázati felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szigetvár 98,9 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 



11 

12. 671/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. 
szeptember 10-én 6 órától sugárzott „Reggeli” című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának 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 1331/2019. (XI. 26.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. szeptember 10-én 

6 órától sugárzott „Reggeli” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben 
az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának az RTL Klub csatornán 2019. szeptember 10-én 6 
órától sugárzott „Reggeli” című műsorszámban egy alkalommal történt vélelmezett 
megsértése tárgyában.  
 
A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 
napon belül nyilatkozzon, a fenti műsorszámban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében jelenítette-e meg a Parkl vállalkozást és annak szolgáltatásait, és ha igen, csatolja 
az erről szóló dokumentumokat, valamint terjessze elő az üggyel kapcsolatos álláspontját. 
 
 
13. 672/2019. A KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett KARCAG FM állandó megnevezésű 

kisközösségi vételkörzetű (Karcag 88,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. 
szeptember 17-23. között sugárzott 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, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1332/2019. (XI. 26.) számú döntése 
a KUN-MÉDIA Kft. által üzemeltetett KARCAG FM állandó megnevezésű kisközösségi 
vételkörzetű (Karcag 88,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. szeptember 17-23. 

között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a KUN-MÉDIA Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett KARCAG FM állandó 
megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Karcag 88,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 
2019. szeptember 17-23. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, valamint 
a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése 
tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő 
nyilatkozatát. 
 
 
14. 673/2019. Kiegyensúlyozottsági kérelem a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató 

TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2019. október 14-én a 6 óra 15 
perces kezdetű „Mokka”, a 12 órai kezdetű „Tények Délben”, a 18 órai kezdetű 
„Tények”, a 18 óra 40 perces kezdetű „Tények Plusz”, továbbá 2019. október 15-én 
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a 2 óra 30 perces kezdetű „Tények Este” című műsorszámaival, valamint az SC CEE 
Broadcasting Co. Srl. médiaszolgáltató SuperTV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásának 2019. október 14-én a 8 órai kezdetű „Tények Reggel”, a 16 
órai kezdetű „Tények” és a 21 óra 30 perces kezdetű „Tények Este” című 
műsorszámaival kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1333/2019. (XI. 26.) számú döntése 
kiegyensúlyozottsági kérelem a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató TV2 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásának 2019. október 14-én a 6 óra 15 perces kezdetű 

„Mokka”, a 12 órai kezdetű „Tények Délben”, a 18 órai kezdetű „Tények”, a 18 óra 40 perces 
kezdetű „Tények Plusz”, továbbá 2019. október 15-én a 2 óra 30 perces kezdetű „Tények 
Este” című műsorszámaival, valamint az SC CEE Broadcasting Co. Srl. médiaszolgáltató 

SuperTV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2019. október 14-én a 8 órai 
kezdetű „Tények Reggel”, a 16 órai kezdetű „Tények” és a 21 óra 30 perces kezdetű 

„Tények Este” című műsorszámaival kapcsolatban 
 
A Médiatanács a Kérelmező kiegyensúlyozottsági kérelmére indult eljárásban a TV2 Média 
Csoport Zrt. TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2019. október 14-én a 6 óra 
15 perces kezdetű „Mokka” című műsorszám 06:26:58 – 06:32:52 és 06:54:55 – 07:17:11, a 
12 órai kezdetű „Tények Délben” című műsorszám 12:01:05 – 12:06:57, a 18 órai kezdetű 
„Tények” című műsorszám 18:28:20 – 18:31:44 és 18:34:17 – 18:36:54, továbbá 2019. október 
15-én a 2 óra 30 perces kezdetű „Tények Este” című műsorszám 02:28:57 – 02:32:22 és 
02:33:35 – 02:36:15 között közreadott szegmenseivel, valamint a 2019. október 14-én 
közreadott 18 óra 40 perces kezdetű „Tények Plusz” című műsorszámával, továbbá az SC 
CEE Broadcasting Co. Srl. médiaszolgáltató SuperTV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásának 2019. október 14-én a 8 órai kezdetű „Tények Reggel”, a 16 órai 
kezdetű „Tények” és a 21 óra 30 perces kezdetű „Tények Este” című műsorszámaival 
kapcsolatban a kérelmet elutasítja.  
 
 
15. 677/2019. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2020. évi 

felügyeleti terve 
 
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 1334/2019. (XI. 26.) számú döntése 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2020. évi felügyeleti terve 

 
1. A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, az Mttv. 168/A. §-a alapján 

elkészített 2020. évi felügyeleti tervét. 
2. A Médiatanács hozzájárul a 2020. évi felügyeleti tervének a Médiatanács honlapján 

történő, az Mttv. 168/A. § (2) bekezdésének megfelelő közzétételéhez. 
 
 
16. T-57/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a – nyugalom 

megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívást 
előíró törvényi rendelkezés megsértését megállapító – MN/21250-6/2019. számú 
hivatali határozattal szemben 
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Dr. Vass Ágnes 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 1335/2019. (XI. 26.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése – a nyugalom megzavarására 

alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívást előíró törvényi 
rendelkezés megsértését megállapító – MN/21250-6/2019. számú hivatali határozattal 

szemben 
 
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 
(elsőfokú hatóság) 2019. szeptember 26. napján kelt, MN/21250-6/2019. számú határozata 
ellen a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet 
elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 15 óra 30 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2019. 
december 3.,10 óra. 
 
Budapest, 2019. november 28. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

dr. Kelemen Linda s. k. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Karas Monika s. k. 
Médiatanács elnöke 


