
JEGYZŐKÖNYV, 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2020. március 10-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-22. pontoknál) 
Budai László Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 
Meszleny László Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

Szadai Károly Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

dr. Andrássy György főosztályvezető (1-22. pontoknál) 
dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes (1-22. pontoknál) 

Tafferner Éva kommunikációs igazgató (1-22. pontoknál) 
Mádl András főosztályvezető (1-22. pontoknál) 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető (1-22. pontoknál) 
Sarlós Péterné főosztályvezető (1-22. pontoknál) 

dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes (1-22. pontoknál) 
dr. Nyakas Levente osztályvezető (1-22. pontoknál) 

Czeiner Boglárka a jegyzőkönyv vezetője (1-22. pontoknál) 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

Jenik Péter bírálóbizottsági elnök (1. pontnál) 
Lengyel Attila támogatási csoportvezető (1-4. pontoknál) 
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Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 1 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett, a 181/2020. (III. 10.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 
napirendre: 

MTVA-34/2020. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-31/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM Kft. határidő-módosítási kérelme 
MTVA-32/2020. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMTEAM-UP! Kft. határidő-módosítási kérelme 
MTVA-33/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. társrendező bevonásra 
vonatkozó kérelme 
100/2020. A Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívás tervezete 
101/2020. Hatósági eljárás indítása az M-Lite Kft. (96,3 Rádió 1 – Miskolc 96,3 MHz) körzeti 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatóval szemben 
102/2020. A Szolnok Televízió Zrt. (Szolnok Televízió) ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződésének módosítása 
103/2020. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (Városi Televízió Szeged) 
ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződésének módosítása 
104/2020. A Gyula TV Kft. (Gyula Televízió) ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződésének módosítása 
105/2020. A Médiacentrum Debrecen Kft. (Debrecen Televízió) ideiglenes médiaszolgáltatási 
hatósági szerződésének módosítása 
106/2020. A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (Salgótarjáni Városi 
Televízió) ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződésének módosítása 
107/2020. A Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2019. december 20-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
108/2020. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2019. november 7-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
97/2020. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett Kossuth 
Rádión 2020. január 25-én 23 óra 5 perctől sugárzott "Rádiókabaré" című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. a 14. § (1) illetve a 17. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 
98/2020. A mobilarena.hu sajtótermékben megjelent "Kinyírja a Galaxy Foldot az Escobar Inc." 
című cikket kifogásoló bejelentések [az Smtv. 19. § (3) bekezdés érvényesülésének 
vizsgálata] 
99/2020. Az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett Alpha Rádió 
(Székesfehérvár 88,9 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2020. január 6-12. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) 
pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 74/2020. számú előterjesztés 
96/2020. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2019. július 
1. - december 31.) 
B-2/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2020. január) 
E-15/2020. A 2020. április 1-jétől működő Közszolgálati Testület 
E-16/2020. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2020. február hónapban 
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E-17/2020. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2020. február hónapban 
E-18/2020. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2019-es évben 
végzett tevékenységéről és eredményeiről 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-34/2020. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
negyedik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

Jenik Péter 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 182/2020. (III. 10.) számú döntése 
a TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a „hírműsor” műsortípusra 
meghatározott keretösszegből fennmaradó 3.887.338 Ft-ból 1.030.000 Ft átcsoportosításával 
– 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- 
TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor típusa 

a megítélt  
támogatás  

(Ft) 

136 BV MÉDIA Bt. Eleven Televízió Bükkaljai Mozaik 
közéleti  
magazin 

2.500.000 

142 PTV STUDIÓ Kft. Pomáz TV Heti Krónika 
közéleti  
magazin 

3.180.000 

143 
TISZApART  
MÉDIA Kft. 

TiszapART Televízió Heti közélet 
közéleti  
magazin 

3.120.000 

144  MÉDIA CSELE Bt. Csele TV Dunavölgye Magazin 
közéleti  
magazin 

3.120.000 

147 Csongrád TV Kft. Csongrád Tv Közéleti Mozaik 
közéleti  
magazin 

3.120.000 

155 DIGART-M Kft. Szentes Televízió Közéleti Mozaik 
közéleti  
magazin 

3.120.000 

156 PVTV Nonprofit Kft. 
Putnok Városi  

Televízió 
Heti körkép 

közéleti  
magazin 

3.000.000 

163 
Sárvári Média  
Nonprofit Kft. 

Sárvári Televízió Hírek Hétkor 
közéleti  
magazin 

2.940.000 

164 
TRIÓ-MÉDIA- 

DUNÁNTÚL Kft. 
Trió-TV-Dunántúl Közéleti Magazin 

közéleti  
magazin 

3.180.000 

9 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 27.280.000 

2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában a „hírműsor” kategóriában – 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: 
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iktatószám: MA- 
TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a kedvezményezett  
neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

az állandó  
műsor címe 

az állandó  
műsor típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft)  

138 GYŐR+MÉDIA Zrt. Győr+Televízió Híradó hírműsor 9.600.000 

150 
Kalocsa Kulturális  

Központ és Könyvtár 
Kalocsa Városi Televízió Kalocsai híradó hírműsor 8.837.200 

152 
Keszthelyi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Keszthelyi Televízió Keszthelyi Híradó hírműsor 10.200.000 

157 MEDIA SOLUTIONS Kft. Somogy TV Híradó hírműsor 10.040.000 

160 
Szentendrei  

Médiaközpont Kft. 
TV Szentendre Szentendre Ma hírműsor 10.000.000 

162 
Fehérvár  

Médiacentrum Kft. 
Fehérvár Televízió Híradó hírműsor 10.160.000 

168 
Tatai Televízió  
Közalapítvány 

Tatai Televízió Híradó hírműsor 10.200.000 

172 Ipoly Média Kft. Ipoly Televízió Híradó hírműsor 10.439.540 

8 db „hírműsor” kategóriában összesen: 79.476.740 

3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a „hírműsor” műsortípusra 
meghatározott keretösszegből fennmaradó 3.887.338 Ft-ból 1.989.200 Ft átcsoportosításával 
– 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- 
TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft)  

139 MIKOM Nonprofit Kft. Miskolc Televízió Promenád 
kulturális  
magazin 

2.000.000 

140 
Kecskemét Televízió  

Nonprofit Kft. 
Kecskeméti Televízió Múzsa 

kulturális  
magazin 

1.840.000 

141 
VÁROS-KÉP Nonprofit  

Kft. 
Nyíregyházi Televízió Szieszta 

kulturális  
magazin 

2.040.000 

145 XEROPRESS Bt. Körös Televízió Körös Völgy 
kulturális  
magazin 

2.059.200 

149 Veszprém TV Kft. Veszprém TV Kilátó 
kulturális  
magazin 

2.080.000 

151 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió Kultúrpont 
kulturális  
magazin 

2.080.000 

154 
Makói Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Makói Városi  

Televízió 
Társalgó 

kulturális  
magazin 

1.840.000 

159 
Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  
Televízió 

ARTkulTúra 
kulturális  
magazin 

1.800.000 

170 Tolnatáj Zrt. Tolnatáj Televízió Kultúrszoba 
kulturális  
magazin 

2.000.000 

9 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 17.739.200 

4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 

iktatószám: MA- 
TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

165 
DUNAHARASZTI  
IPARTESTÜLET 

KiSDuNa TV  
Dunaharaszti  

HARASZTI KÖRKÉP 
közéleti  
magazin 
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5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 
TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

169 TELIN Nonprofit Kft. egyetem tv Etv híradó hírműsor 

171 Baja Marketing Kft. Bajai Televízió Híradó hírműsor 

6. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 

iktatószám: MA- 
TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

137 SÁRRÉT MÉDIA Bt. SÁRRÉT TV Sárréti Életképek 
közéleti  
magazin 

7. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 
TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

146 „CSABA TV” Kft. Csaba Tv Híradó hírműsor 

153 Oxygen TV Kft. Oxygen Tv Régió Híradója hírműsor 

158 
Mezőtúri Közművelődési és  

Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőtúri Városi  

Televízió 
Túri Hírmondó hírműsor 

161 MIKOM Nonprofit Kft. Miskolc Televízió Híradó hírműsor 

166 
Érdi Városi Televízió és  
Kulturális Nonprofit Kft. 

Érd Tv Híradó hírműsor 

167 
Danubia Televízió  

Nonprofit Kft. 
Danubia Televízió Hírpercek hírműsor 

8. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot forráshiány miatt nem részesíti 
támogatásban: 

iktatószám: MA- 
TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

148 Békéscsabai Médiacentrum Kft. 7.Tv Művészbejáró 
kulturális  
magazin 
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9. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú döntésével 
a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában megmaradt keretösszegével, 868.138 Ft-tal növeli a TVÁLLANDÓ2020 
pályázati eljárásban kiosztható támogatási keretösszeget. 

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 negyedik fordulójának eredményét az Alap honlapján 

hozza nyilvánosságra, 
c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 

fejezete 14.4. pontjának 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 pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról a felülvizsgálati kérelem 
előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

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

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2020. február 26-án kelt ajánlása 

2. MTVA-31/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM Kft. határidő-
módosítási kérelme 

Lengyel Attila ismertette az előterjesztést, melyhez Meszleny László és Budai László 
hozzászóltak. 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 183/2020. (III. 10.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

ENTERFILM Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM 
Kft. „A Kármel hegye a szomszédban van” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2018-29/2018. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. augusztus 15-ére, a 
beszámolási határidő 2020. szeptember 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2021. február 
28-ára történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati 
Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

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. 
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3. MTVA-32/2020. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMTEAM-UP! Kft. határidő-módosítási 
kérelme 

Lengyel Attila 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 184/2020. (III. 10.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMTEAM-

UP! Kft. 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 FILMTEAM-
UP! Kft. „Jövetel” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-23/2019. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési és átadási határidő 2020. május 15-ére, a beszámolási határidő 2020. június 29-
ére, valamint a bemutatási határidő 2020. november 30-ára történő módosításához azzal, 
hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

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. MTVA-33/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. 
társrendező bevonásra vonatkozó kérelme 

Lengyel Attila 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 185/2020. (III. 10.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-

KREATÍV Bt. 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 OMEGA-
KREATÍV Bt. „Ma is meghaltam százszor” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2017-59/2017. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul Janovics Zoltán társrendező bevonásához azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

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. 
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5. 100/2020. A Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű 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 186/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Székesfehérvár 
99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, 
és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

6. 101/2020. Hatósági eljárás indítása az M-Lite Kft. (96,3 Rádió 1 – Miskolc 96,3 MHz) 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatóval szemben 

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

A Médiatanács 187/2020. (III. 10.) számú döntése 
hatósági eljárás indítása az M-Lite Kft. (96,3 Rádió 1 – Miskolc 96,3 MHz) körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatóval szemben 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés elfogadásával – hatósági 
eljárást indít az M-Lite Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Miskolc 96,3 MHz körzeti 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében létrejött hatósági szerződés 
vélelmezett megsértése miatt. 

7. 102/2020. A Szolnok Televízió Zrt. (Szolnok Televízió) ideiglenes médiaszolgáltatási 
hatósági szerződésének módosítása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt a felmerült kérdésekre. 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 188/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Szolnok Televízió Zrt. (Szolnok Televízió) ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződésének módosítása 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződésmódosítás tervezetének elfogadásával módosítja a Médiaszolgáltató Szolnok 47. 
csatorna médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében megkötött ideiglenes hatósági 
szerződését, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlására 2020. 
február 17-től a Szolnok 47. csatorna helyett a Szolnok 28. csatorna használatával kerül sor. 

8. 103/2020. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (Városi Televízió 
Szeged) ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződésének módosítása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 189/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (Városi Televízió Szeged) ideiglenes 

médiaszolgáltatási hatósági szerződésének módosítása 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződésmódosítás tervezetének elfogadásával módosítja a Médiaszolgáltató Szeged 31. 
csatorna médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében megkötött ideiglenes hatósági 
szerződését, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlására 2020. 
február 20-tól a Szeged 31. csatorna helyett a Szeged 33. csatorna használatával kerül sor. 

9. 104/2020. A Gyula TV Kft. (Gyula Televízió) ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződésének módosítása 

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 190/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Gyula TV Kft. (Gyula Televízió) ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződésének 

módosítása 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződésmódosítás tervezetének elfogadásával módosítja a Médiaszolgáltató Gyula 34. 
csatorna médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében megkötött ideiglenes hatósági 
szerződését, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlására 2020. 
február 21-től a Gyula 34. csatorna helyett a Gyula 30. csatorna használatával kerül sor. 

10. 105/2020. A Médiacentrum Debrecen Kft. (Debrecen Televízió) ideiglenes 
médiaszolgáltatási hatósági szerződésének módosítása 

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 191/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Médiacentrum Debrecen Kft. (Debrecen Televízió) ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződésének módosítása 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződésmódosítás tervezetének elfogadásával módosítja a Médiaszolgáltató Debrecen 34. 
csatorna médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében megkötött ideiglenes hatósági 
szerződését, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlására 2020. 
február 27-től a Debrecen 34. csatorna helyett a Debrecen 42. csatorna használatával kerül 
sor. 

11. 106/2020. A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (Salgótarjáni 
Városi Televízió) ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződésének 
módosítása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 192/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (Salgótarjáni Városi Televízió) 

ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződésének módosítása 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződésmódosítás tervezetének elfogadásával módosítja a Médiaszolgáltató Salgótarján 
29. csatorna médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében megkötött ideiglenes hatósági 
szerződését, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlására 2020. 
március 6-tól a Salgótarján 29. csatorna helyett a Salgótarján 43. csatorna használatával kerül 
sor. 

12. 107/2020. A Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. december 20-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 193/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. december 20-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2019. december 20-án közzétett Pályázati 
Felhívással a Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára megindított pályázati eljárásban 134/2020. (III. 3.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft., és PJ/2438-4/2020. 
iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § 
(1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel 
a Miskolc 103,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. 

2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) 
bekezdése szerint engedélyezi a Karc FM Média Kft. Miskolc 103,8 MHz körzeti 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Karc FM Média Kft. 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 médiaszolgáltatási 
jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

13. 108/2020. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. november 7-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 194/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. november 7-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása (Karc FM Média Kft. – Kaposvár 97,5 MHz) 

A Médiatanács, tekintettel arra, hogy a 2019. november 7-én közzétett Pályázati Felhívással 
a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 
megindított pályázati eljárásban 48/2020. (I. 28.) számú határozatával megállapította, hogy a 
pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft., és PJ/32498-4/2019. iktatószámú végzésével 
megindította a hatósági szerződéskötési eljárást, az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati 
Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés I. számú mellékletében foglaltak szerint 
hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-
vel a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használata tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Karc FM 
Média Kft. 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 
médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítéseként.  

A Médiatanács 195/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. november 7-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása (Karc FM Média Kft. – Miskolc 103,8 MHz) 

A Médiatanács a 134/2020. (III. 3.) számú döntése alapján hozzájárul a Karc FM Média Kft. 
Miskolc 103,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás) a Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz 
+ Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás) történő hálózatba 
kapcsolódása okán az előterjesztés I. számú mellékletében foglaltak szerint a Karc FM Média 
Kft. Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 
99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1MHz hatósági szerződésének módosításához. 

A Médiatanács 196/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. november 7-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása (LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. – Szeged 100,2 MHz) 

A Médiatanács 194/2020. (III. 10.) számú döntésére tekintettel kezdeményezi a LÁNCHÍD 
RÁDIÓ Kft. Szeged 100,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága 
tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosítását a Karc FM Média Kft. Budapest 
105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + 
Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága vételkörzetének 
bővülése okán, az előterjesztés II. számú mellékletében foglaltak szerint. 

A Médiatanács 197/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. november 7-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása (LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. – Zalaegerszeg 88,3 MHz + 

Szombathely 97,1 MHz) 
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A Médiatanács 194/2020. (III. 10.) számú döntésére tekintettel kezdeményezi a LÁNCHÍD 
RÁDIÓ Kft. Zalaegerszeg 88,3 MHz + Szombathely 97,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosítását a 
Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 
MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultsága vételkörzetének bővülése okán, az előterjesztés III. számú mellékletében 
foglaltak szerint. 

A Médiatanács 198/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. november 7-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása (Karc FM Média Kft. – Pécs 94,6 MHz) 

A Médiatanács 194/2020. (III. 10.) számú döntésére tekintettel kezdeményezi a Karc FM 
Média Kft. Pécs 94,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága 
tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosítását a Karc FM Média Kft. Budapest 
105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + 
Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága vételkörzetének 
bővülése okán, az előterjesztés IV. számú mellékletében foglaltak szerint. 

14. 97/2020. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 
Kossuth Rádión 2020. január 25-én 23 óra 5 perctől sugárzott "Rádiókabaré" című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. a 14. § (1) illetve a 17. § (1) és (2) 
bekezdéseiben foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez a Médiatanács tagjai hozzászóltak. 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 199/2020. (III. 10.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett Kossuth Rádión 
2020. január 25-én 23 óra 5 perctől sugárzott „Rádiókabaré” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Smtv. 14. § (1), illetve a 17. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 

érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről hivatalos levélben 
tájékoztatja a Bejelentőt. 

15. 98/2020. A mobilarena.hu sajtótermékben megjelent "Kinyírja a Galaxy Foldot az 
Escobar Inc." című cikket kifogásoló bejelentések [az Smtv. 19. § (3) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyhez a Médiatanács tagjai hozzászóltak. 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 200/2020. (III. 10.) számú döntése 
a mobilarena.hu sajtótermékben megjelent „Kinyírja a Galaxy Foldot az Escobar Inc.” című 
cikket kifogásoló bejelentések [az Smtv. 19. § (3) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 
megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőket. 
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16. 99/2020. Az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett Alpha Rádió 
(Székesfehérvár 88,9 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2020. január 6-12. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 
66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 
74/2020. 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 201/2020. (III. 10.) számú döntése 
az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. által üzemeltetett Alpha Rádió (Székesfehérvár 88,9 
MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatás 2020. január 
6-12. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 

63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 
rendelkezések megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy az ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) az Alpha Rádió (Székesfehérvár 88,9 MHz) állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatásában 2020. január 6-12. között megsértette a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 
rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 30.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

17. 96/2020. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál 
(2019. július 1. - december 31.) 

Mádl András 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 202/2020. (III. 10.) számú döntése 
Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2019. július 1. – 

december 31.) 

A Médiatanács elfogadja a Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező 
televízióknál (2019. július 1. – december 31.) című dolgozatot, és elrendeli annak közzétételét 
a Médiatanács honlapján. 

18. B-2/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2020. január) 

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

A Médiatanács 203/2020. (III. 10.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2020. január) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 
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19. E-15/2020. A 2020. április 1-jétől működő Közszolgálati Testület 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

20. E-16/2020. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 
kapcsolatos hatósági eljárások 2020. február hónapban 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

21. E-17/2020. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 
kapcsolatos hatósági eljárások 2020. február hónapban 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

22. E-18/2020. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2019-es 
évben végzett tevékenységéről és eredményeiről 

Dr. Nyakas Levente ismertette a tájékoztatót, majd válaszolt a felmerült kérdésekre. A 
tájékoztatót a Médiatanács tudomásul vette. 

A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést a végleg lejáró Szeged 100,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultság alapjául 
szolgáló médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről. 

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 04 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 
március 17., 11 óra. 

Budapest, 2020. március 11. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

Czeiner Boglárka s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 
a Médiatanács elnöke 


