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JEGYZŐKÖNYV, 

 
amely a Médiatanács tárgyalótermében 2019. január 29-én (kedden) 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 
 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-24. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /3-24. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-24. pontoknál/ 
 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-24. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-24. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /17-24. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-24. pontoknál/ 

dr. Nagy Dóra a jegyzőkönyv vezetője /1-24. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 
 

dr. Molnár Olga mecenatúra referatúravezető /1-6. pontoknál/ 
Varsányi Ferenc bírálóbizottsági elnök /1. pontnál/ 
Gajdics Ottó bírálóbizottsági tag /1-2. pontoknál/ 
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Az ülést Karas Monika 10 óra 7 perckor megnyitotta, megállapította annak 
határozatképességét, és bejelentette, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Vass Ágnes. Ezt 
követően az Elnök feltette szavazásra a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések 
napirendre vételét. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú szavazatának egyszerű többségével, 
99/2019. (I. 29.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 
 
MTVA-25/2019. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati 
eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-26/2019. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás 
második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-27/2019. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2018 pályázati eljárás pályázati 
szakaszának lezárása 
MTVA-28/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. kérelme 
MTVA-29/2019. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Külső Magyarok Kft. kérelme 
MTVA-30/2019. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TRIONfilm Productions Kft. tájékoztatója 
58/2019. Felkérés a Balatonfüred 96,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
59/2019. Felkérés a Győr 88,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 
60/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
61/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Tatabánya 107,0 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
62/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Zalaegerszeg 88,3 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
68/2019. A Kamaraerdő Alapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budaörs 104,8 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
69/2019. A Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 
hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Dabas 93,4 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
70/2019. A Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2018. november 23-án közzétett pályázati felhívásra 2019. január 10-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
71/2019. A P1 Rádió Kft. (Pécs 101,7 MHz) kérelme a médiaszolgáltató hatósági 
szerződésének módosítása iránt 
72/2019. A Szerdahelyi József Nonprofit Kft. (Hódmezővásárhely 44. csatorna – Vásárhelyi 
TV) helyi kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató ideiglenes hatósági szerződésének 
megszüntetésére irányuló kérelme 
73/2019. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus országos rádiós médiaszolgáltató 
kérelme 
74/2019. A Manna Vision Media Kft. (CROSS FM – Budapest 98,6 MHz) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
63/2019. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. január 3-án 6 órai 
kezdettel sugárzott „Jó reggelt Magyarország!” című műsorszámmal kapcsolatban 
64/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub 
csatornán 2018. november 4. napján sugárzott „High Life” című műsorszám hatósági 
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ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés 
vélelmezett megsértése] 
65/2019. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub adóján 2018. 
december 18-án 22 óra 53 perces kezdettel sugárzott „Házon kívül” című műsorszámmal 
kapcsolatban 
66/2019. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub adóján 2018. 
december 19-én 18 órai kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszámmal kapcsolatban 
67/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján futó „Csak show és más semmi” című 
sorozat 2018. november 16-án 19:00:35-től és november 23-án 18:59:38-tól sugárzott 
adásait kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont 
érvényesülésének vizsgálata] 
75/2019. Új eljárás lefolytatása az 1132/2018. (X. 11.) számú médiatanács határozat 
bírósági felülvizsgálata során született, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
20.K.33.830/2018/12. számú ítélete alapján [az eljárás felfüggesztése] 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-25/2019. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 

pályázati eljárás harmadik fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági 
ajánlása 

 
Varsányi Ferenc ismertette a bírálóbizottság ajánlását. A Médiatanács tagjainak 4/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 100/2019. (I. 29.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági 

ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás harmadik fordulójából az alábbi, valamely 
érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
MACSKÁSSY- 
GYULA2018- 

…/2018. 

a pályázó neve 
a filmalkotás tervezett  

címe 

40 KECSKEMÉTFILM Kft. 
A tűz és a vas urai/ 
A kovácsmesterség 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés 
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, 
összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
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iktatószám:  
MA- 

MACSKÁSSY- 
GYULA2018- 

…/2018. 

a  
kedvezményezett  

neve 

a filmalkotás tervezett  
címe 

önálló  
alkotás/  
sorozat 

(epizódok  
száma) 

a rendező  
neve 

az első  
bemutatást  

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt  
támogatás  

(Ft) 

35 
Magyar Rajzfilm  

Kft. 

Egy jenki Arthur király  
udvarában  
3. epizód 

sorozat 
(1) 

Gyulai  
Líviusz 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 000 000 

37 UMATIK Kft. 
Szőrmók Ovi  

4. rész 
sorozat 

(1) 
Miklósy  
Zoltán 

TV2 Média  
Csoport Zrt.  

8 400 000 

38 The Hoppies Kft. 
Hoppi mesék: 
A virágzó tó 

sorozat 
(1) 

Rófusz  
Ferenc 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
7 000 000 

39 
CUB Animation  

Kft. 
Macskakirálylány 

sorozat 
(1) 

Tamás  
Iván 

Magyar RTL  
Televízió Zrt. 

8 050 000 

41 
OMEGA- 

KREATÍV Bt. 
Cserebogarak -  

4. epizód - Papp Laci 
sorozat 

(1) 
B. Nagy  

Ervin 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
8 963 500 

42 De Lauer Kft. 
Átjáró másvárosba –  

Döbrögi 
4. rész 

sorozat 
(1) 

Gelley  
Bálint  

Farkas 

Magyar RTL  
Televízió Zrt. 

7 000 000 

45 
FILM POSITIVE  
Productions Kft. 

Puskás Öcsi és barátai -  
A rongylabda 

sorozat 
(1) 

Gellár  
Csaba 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
10 500 000 

7 db a megítélt támogatás összesen: 56.913.500 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés 
mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – 
az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA- 

MACSKÁSSY- 
GYULA2018- 

…/2018. 

a pályázó neve 
a filmalkotás  

tervezett címe 

önálló  
alkotás/ 
sorozat 

(epizódok  
száma) 

a rendező  
neve 

az első bemutatást vállaló  
médiaszolgáltató 

36 Kedd Kft. 
Detti és Drót  

4. epizód 
sorozat 

(1) 
Heim István 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

43 Krea-TV Kft. Molnár Anna 
sorozat 

(1) 
Cakó Ferenc 

Duna Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

44 
FILM FORCE  

TEAM Kft. 
Goodbye, Frank! 

önálló  
alkotás 

Hermán Árpád TV2 Média Csoport Zrt.  

46 Daazo Kft. Szállide Szálloda 
sorozat 

(1) 
Juhász Márk Magyar RTL Televízió Zrt. 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás harmadik 
fordulójának eredményéről szóló közleményt,  

 a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 
fejezete 14.2.2. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának 
visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

 a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

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



5 

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. január 16-ai ajánlása  
 
2. MTVA-26/2019. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 pályázati 

eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Gajdics Ottó ismertette a bírálóbizottság ajánlását. A Médiatanács tagjainak 4/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 101/2019. (I. 29.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1138/2018. (X. 16.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 
pályázati eljárás első fordulójában kedvezményezetté nyilvánított Természetfilm.hu 
Egyesület MA-NEUMANNJÁNOS2018-8/2018. iktatószámú „Északon” című sorozatának 
visszalépése, és ebből adódóan a támogatási szerződés megkötésének elmaradása miatt 
fennmaradó 1.000.000 Ft-tal az eljárás további fordulóiban felhasználható keretösszeget 
növeli. 
 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1138/2018. (X. 16.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 
pályázati eljárás második fordulójában az alábbi pályázatot érvénytelenség miatt kizárja: 
 

iktatószám: 
MA- 

NEUMANN 
JÁNOS2018- 

…/2018. 

a pályázó neve 

a lekérhető média- 
szolgáltatást nyújtó  

médiaszolgáltató  
megnevezése 

a médiatartalom  
megnevezése 

a médiatartalom műfaja és  
témája 

21 
Quality Pictures  

Kft. 
Érd Városi Televizió  

www.erdmost.hu 
MI nékem az  

igazság? 

életbölcsességek 
Páskándi Géza gondolatai,  
dokumentumok, archívok,  
színészi közreműködéssel 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1138/2018. (X. 16.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 
pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklást – az alábbi 
pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám:  

MA- 
NEUMANN 

JÁNOS2018- 
…/2018. 

a  
kedvezményezett  

neve 

a lekérhető média- 
szolgáltatást nyújtó  

médiaszolgáltató  
megnevezése és  

elérhetősége 

a médiatartalom  
megnevezése 

a médiatartalom műfaja és  
témája 

a megítélt  
támogatás  

(Ft) 

14 
TISZApART  
MÉDIA Kft. 

Pengő Ferenc ev. -  
Karcag Televízió 
www.karcagtv.hu 

Mi az autonómia  
lekérhető közszolgálati  

médiatartalom 
1 000 000 

15 
Külső Magyarok  

Kft. 
Magyar Idők Kiadó Kft. 

www.magyaridok.hu 
Láger a határon 

ismeretterjesztő kisfilm 
Ostffyasszonyfa első  

világháborús fogolytábora 
1 000 000 
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16 
Szombathelyi  
Médiaközpont  
Nonprofit Kft. 

Szombathelyi  
Médiaközpont Nonprofit 

Kft. - Szombathelyi  
Televízió 

www.sztv.hu 

Vasi filmdal- 
csokor 

filmetűd 
népdalok filmes feldolgozása 

1 000 000 

17 
Jézus Társasága  

Alapítvány 

Bonum TV Közhasznú  
Nonprofit Kft. 

https://bonumtv.hu/ 

Családban  
maradva 

riport-dokumentfilm 
a család megtartó ereje nehéz  

időkben 
1 000 000 

18 
"REX VlDEO"  
ALAPÍTVÁNY 

www.filmdzsungel.hu 
Történelem a  

Maros sodrásában  
2. 

ismeretterjesztő sorozat 
a Maros mentén található  
magyar épített örökség  

bemutatása 

1 000 000 

21 
Media  

Networking Kft. 
Mandiner Kft. 
mandiner.hu 

Élő templomok - I. 

rövid internetes  
ismeretterjesztő videók 

vallási értékeket bemutató,  
továbbéltető, népszerűsítő  

videók 

1 000 000 

23 Krea-TV Kft. 
Ceglédi TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
www.ctv.hu 

Sándy '150 

kisfilmsorozat 
kisfilmsorozatunk leghíresebb  

budapesti és pest környéki  
templomait mutatja be Sándy  

Gyula születésének 150.  
évfordulóján 

1 000 000 

24 
WOLFRAME  

Kft. 

Ceglédi TV Közhasznú  
Nonprofit Kft. 
www.ctv.hu 

Randevú az  
állambiztonsággal 

kisfilmsorozat 
a sorozat a magyar  

állambiztonsági szervek által  
működtetett titkos  

találkozóhelyek, konspirált  
objektumok típusait mutatja be 

1 000 000 

8 db a megítélt támogatás összesen: 8.000.000 Ft 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1138/2018. (X. 16.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 
pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA- 

NEUMANN 
JÁNOS2018- 

…/2018. 

a pályázó neve 

a lekérhető média- 
szolgáltatást nyújtó  

médiaszolgáltató  
megnevezése és  

elérhetősége 

a médiatartalom  
megnevezése 

a médiatartalom műfaja és  
témája 

6 
Vombat' 2011  

Produkciós Kft. 

Ceglédi TV  
Közhasznú Nonprofit  

Kft. 
www.ctv.hu 

Kulináris kalauz 

kisfilmsorozat 
Gundel Károly receptjeinek  

bemutatása a korabeli  
technológiák szerint,  

visszavezetve a nézőt a valódi  
hungarikumainkhoz 

12 Lovas Hajnalka 
Makó Városi  

Televízió 
makotv.hu 

Bogár István  
Zeneszerző  

portréja  
visszaemlékezé- 

sek alapján 

portréfilm 
zeneművészet, kortárs  

zeneszerzők 

20 
Füzesabonyi Városi  
Televíziózást Segítő  

Nonprofit Kft. 

Hegyvidék Média Kft. 
www.hegyvidektv.hu 

A medve nem  
játék 

ismeretterjesztő film 
az ember és a medve kapcsolata a  

székelyföldi Zabolán 

22 
CUTTINGROOM  

Bt. 
4Kids Meseportál Kft. 
www.egyszervolt.hu 

Zenei Humor 
ismeretterjesztő sorozat 

a komolyzene komolytalanságai 

 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1138/2018. (X. 16.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 
pályázati eljárás második fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 
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 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás második 
fordulójának eredményéről és a következő fordulókban rendelkezésre álló 
keretösszegről szóló közleményt, 

 bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. január 15-én kelt ajánlása 
 
3. MTVA-27/2019. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2018 pályázati eljárás 

pályázati szakaszának lezárása 
 
10 óra 13 perckor megérkezett Dr. Koltay András. 
 
Molnár Olga ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 102/2019. (I. 29.) számú döntése 
a KMUSZ2018 pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárása 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 520/2018. (VI. 12.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2018. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2018 
pályázati eljárás pályázati szakaszát lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 5 napon belül a pályázati eljárás lezárásáról szóló közleményt – a 
megjelentetéssel azonos módon – hozza nyilvánosságra. 
 
4. MTVA-28/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. kérelme 
 
Molnár Olga ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 103/2019. (I. 29.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DOKUFILM Kft. 
„Vád nélkül” című, MA-EMBERJUDIT2017-75/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési 
és átadási határidő 2019. május 30-ára, a beszámolási határidő 2019. július 30-ára, valamint 
a bemutatási határidő 2020. január 31-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
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5. MTVA-29/2019. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Külső Magyarok Kft. kérelme 

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

A Médiatanács 104/2019. (I. 29.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Külső 

Magyarok Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1139/2017. (X. 24.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok, mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2017 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Külső Magyarok Kft. „Tiltott kastélyok 6. 
– Marosújvári Telekiek” című, MA-NEUMANNJÁNOS2017-46/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. szeptember 28-ára, a beszámolási határidő 
2019. november 12-ére történő módosításához, valamint ahhoz, hogy a kedvezményezett a 
közszolgálati tartalmat 40 perc hosszúságú időtartamban készítse el, továbbá hogy a 
közzétételt vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a 40 perc időtartamú 
közszolgálati tartalmat tegye közzé, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a 
Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
6. MTVA-30/2019. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TRIONfilm Productions Kft. 
tájékoztatója 

 
Molnár Olga ismertette a tájékoztatóban foglaltakat, melyet a Médiatanács tudomásul vette. 
 
7. 58/2019. Felkérés a Balatonfüred 96,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 105/2019. (I. 29.) számú döntése 
felkérés a Balatonfüred 96,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Balatonfüred 96,2 
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 biztosítása a településen; 

 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 
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 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
8. 59/2019. Felkérés a Győr 88,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 106/2019. (I. 29.) számú döntése 
felkérés a Győr 88,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Győr 88,1 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 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. 
 
9. 60/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 
106,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

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

A Médiatanács 107/2019. (I. 29.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a 
Székesfehérvár 106,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára a 2019. 
február 26. és a 2019. április 26. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét 
képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 
10. 61/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Tatabánya 107,0 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

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

A Médiatanács 108/2019. (I. 29.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Tatabánya 107,0 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
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A Médiatanács a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Tatabánya 
107,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2019. február 26. és 2019. április 
26. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 
foglaltak szerint. 
 
11. 62/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Zalaegerszeg 88,3 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

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

A Médiatanács 109/2019. (I. 29.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Zalaegerszeg 88,3 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Zalaegerszeg 
88,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2019. február 26. és 2019. április 26. 
közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 
foglaltak szerint. 
 
12. 68/2019. A Kamaraerdő Alapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budaörs 104,8 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

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

A Médiatanács 110/2019. (I. 29.) számú döntése 
a Kamaraerdő Alapítvány kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Budaörs 104,8 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a Kamaraerdő Alapítvány médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Budaörs 
104,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2019. február 10. és 2019. április 
10. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 
foglaltak szerint. 
 
13. 69/2019. A Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján a Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
vonatkozásában 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 111/2019. (I. 29.) számú döntése 
a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Dabas 93,4 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 
65. § (11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a 
Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2019. február 25. és április 
25. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 
foglaltak szerint. 
 
14. 70/2019. A Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2018. november 23-án közzétett pályázati felhívásra 2019. 
január 10-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 112/2019. (I. 29.) számú döntése 
a Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2018. november 23-án közzétett pályázati felhívásra 2019. január 10-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Dabas 93,4 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2018. november 23-án közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. és 1.10.10.2. 
pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – 
hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Dabas 
Sportcsarnok Nonprofit Kft. pályázót az alábbiak vonatkozásában: 

 a Pályázati Felhívás Formanyomtatvány VI. fejezete szerinti, a tervezett költségeket 
bemutató táblázat megfelelő kitöltése tekintetében, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. g) pontja szerinti banki igazolás megfelelő tartalmú 
benyújtása. 

 
15. 71/2019. A P1 Rádió Kft. (Pécs 101,7 MHz) kérelme a médiaszolgáltató hatósági 

szerződésének módosítása iránt 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez Karas Monika és Auer János 
szóltak hozzá. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 113/2019. (I. 29.) számú döntése 
a P1 Rádió Kft. (Pécs 101,7 MHz) kérelme a médiaszolgáltató hatósági szerződésének 

módosítása iránt 
 
A Médiatanács a P1 Rádió Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltaknak megfelelően, az 
előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával, 2019. február 1. napjával 
hozzájárul a médiaszolgáltató Pécs 101,7 MHz körzeti kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésének 
módosításához. 
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16. 72/2019. A Szerdahelyi József Nonprofit Kft. (Hódmezővásárhely 44. csatorna – 
Vásárhelyi TV) helyi kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató ideiglenes 
hatósági szerződésének megszüntetésére irányuló kérelme 

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

A Médiatanács 114/2019. (I. 29.) számú döntése 
a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. (Hódmezővásárhely 44. csatorna – Vásárhelyi TV) helyi 

kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató ideiglenes hatósági szerződésének 
megszüntetésére irányuló kérelme 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint a 
döntéshozatal napjával hozzájárul a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. Hódmezővásárhely 44. 
csatorna helyi audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében kötött ideiglenes 
hatósági szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
 
17. 73/2019. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus országos rádiós 

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

A Médiatanács 115/2019. (I. 29.) számú döntése 
a Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus országos rádiós médiaszolgáltató kérelme 

 
A Médiatanács a Hold Reklám Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltakhoz hozzájárul, 
amelyre tekintettel módosítja a médiaszolgáltató országos rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságra vonatkozó hatósági szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint.  
 
18. 74/2019. A Manna Vision Media Kft. (CROSS FM – Budapest 98,6 MHz) körzeti 

rádiós médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 116/2019. (I. 29.) számú döntése 
a Manna Vision Media Kft. (CROSS FM – Budapest 98,6 MHz) körzeti rádiós 

médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítására irányuló kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
hozzájárul a Manna Vision Media Kft. Budapest 98,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultsága állandó megnevezésének CROSS FM-ről Manna FM-re történő 
módosításához. 
 
19. 63/2019. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. január 
3-án 6 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt Magyarország!” című műsorszámmal 
kapcsolatban 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 117/2019. (I. 29.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. január 3-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. január 3-án 6 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, 
Magyarország!” című műsorszámon belül 8 óra 8 perc 56 másodperctől közzétett hírrel nem 
sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi 
CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
20. 64/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub 

csatornán 2018. november 4. napján sugárzott „High Life” című műsorszám 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 118/2019. (I. 29.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2018. 
november 4. napján sugárzott „High Life” című műsorszám hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub 
csatornán 2018. november 4. napján sugárzott „High Life” című műsorszám kapcsán az 
Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, 
valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 napon belül 
terjessze elő az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát. 
 
21. 65/2019. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub 

adóján 2018. december 18-án 22 óra 53 perces kezdettel sugárzott „Házon kívül” 
című műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 119/2019. (I. 29.) számú döntése 
kiegyensúlyozottsági kérelem a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub adóján 2018. december 
18-án 22 óra 53 perces kezdettel sugárzott „Házon kívül” című műsorszámmal kapcsolatban 
 
A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub adóján 2018. december 18-án 22 óra 
53 perces kezdettel sugárzott „Házon kívül” című műsorszám vonatkozásában benyújtott 
kiegyensúlyozottsági kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárást az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 47. § (1) bekezdésének a) 
pontja alapján megszünteti. 
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22. 66/2019. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub 

adóján 2018. december 19-én 18 órai kezdettel sugárzott „Híradó” című 
műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 120/2019. (I. 29.) számú döntése 
kiegyensúlyozottsági kérelem a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub adóján 2018. december 

19-én 18 órai kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszámmal kapcsolatban 
 
A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub adóján 2018. december 19-én 18 órai 
kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszám vonatkozásában benyújtott 
kiegyensúlyozottsági kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárást az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 47. § (1) bekezdésének a) 
pontja alapján megszünteti. 
 
23. 67/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján futó „Csak show és más 

semmi” című sorozat 2018. november 16-án 19:00:35-től és november 23-án 
18:59:38-tól sugárzott adásait kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 
10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 

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

A Médiatanács 121/2019. (I. 29.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján futó „Csak show és más semmi” című sorozat 

2018. november 16-án 19:00:35-től és november 23-án 18:59:38-tól sugárzott adásait 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont 

érvényesülésének vizsgálata]  
 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben, és e döntéséről 
levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
24. 75/2019. Új eljárás lefolytatása az 1132/2018. (X. 11.) számú médiatanács határozat 

bírósági felülvizsgálata során született, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság 20.K.33.830/2018/12. számú ítélete alapján [az eljárás felfüggesztése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, majd jelezte, hogy a döntési javaslat 3. pontját 
visszavonja. A Médiatanács a tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta 
az előterjesztésben foglalt javaslat 1-2. pontját, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 122/2019. (I. 29.) számú döntése 
új eljárás lefolytatása az 1132/2018. (X. 11.) számú médiatanács határozat bírósági 

felülvizsgálata során született, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
20.K.33.830/2018/12. számú ítélete alapján [az eljárás felfüggesztése] 

 
1. A Médiatanács a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.K.33.830/2018/12. 

számú ítélete alapján megindult megismételt közigazgatási hatósági eljárást az Ákr. 48. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján felfüggeszti. 

2. A Médiatanács e döntéséről hivatalos levél egyidejű megküldésével tájékoztatja a 
Kérelmezőt és a Médiaszolgáltatót. 
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Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 45 perckor berekesztette. A következő tanácsülés 
időpontja: 2019. február 5. napja 10 óra. 
 
Budapest, 2019. január 30. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

dr. Nagy Dóra s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 dr. Vass Ágnes s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 
 


