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Az ülést Dr. Koltay András 10 órakor megnyitotta, megállapította annak 
határozatképességét, és bejelentette, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Vass Ágnes. Ezt 
követően a soros elnök feltette szavazásra a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések 
és tájékoztató napirendre vételét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett, 905/2019. (VII. 23.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatót vette napirendre: 
 
MTVA-161/2019. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-162/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmteam Kft. kérelme és tájékoztatása 
MTVA-168/2019. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popular Média Kft. kérelme 
MTVA-169/2019. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Cross Dot Film Kft. kérelme és tájékoztatása 
MTVA-170/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. költségvetés és finanszírozási terv 
módosítási kérelme 
MTVA-171/2019. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelme 
MTVA-172/2019. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Daazo Kft. költségvetés és finanszírozási terv 
módosítási kérelme 
MTVA-173/2019. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. kérelme és tájékoztatása 
MTVA-174/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított GreenScreen Production Kft. kérelmei és tájékoztatásai 
MTVA-175/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított iamnewhere Kft. méltányossági kérelme 
MTVA-176/2019. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2019. júniusi pénzügyi 
jelentése 
468/2019. A Szentes 106,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 
és pályázati felhívás tervezete 
473/2019. A Szombathely 97,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívás tervezete 
469/2019. A Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
pályázati felhívásának véglegesítése 
470/2019. A Körmend 99,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
474/2019. Az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
471/2019. Felkérés egy miskolci rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 
472/2019. Felkérés a Keszthely 92,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
475/2019. Felkérés a Kaposvár 97,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
476/2019. Felkérés a Pécs 94,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
477/2019. Felkérés a Siklós 88,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
478/2019. Felkérés a Szigetvár 98,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
479/2019. Hatósági eljárás indítása a Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió – Vác 94,1 
MHz) helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 
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480/2019. A Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz – 103,1 Rádió 1), valamint a Radio Plus Kft. 
(Budapest 96,4 – Rádió 1) közös kérelme a hálózatba kapcsolódás megszüntetése, valamint 
a Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hatósági szerződésének módosítása iránt 
481/2019. A Médiatanács által a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2019. január 11-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. vonatkozásában 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
482/2019. A Médiatanács által a Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
483/2019. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes pályázó vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 
486/2019. A 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, 
az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása 
487/2019. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 
488/2019. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi 
közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói 
beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása 
490/2019. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) 
467/2019. A Hír TV Zrt. HÍR TV csatornáján 2019. április 30-án 20 óra 8 perctől sugárzott 
Riasztás című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének, valamint 
a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] – előzmény: 387/2019. számú 
előterjesztés 
484/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján futó „Az igazi nő” című 
műsorszám 2019. április 6-ai, 13-ai, 20-ai és 27-ei adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 
31. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 
vélelmezett megsértése] 
485/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. április 7-
én 11 óra 40 perctől sugárzott "Édes Otthon" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 
31. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése] – 
előzmény: 418/2019. számú előterjesztés 
489/2019. Új eljárás lefolytatása az 533/2019. (IV. 30.) számú médiatanácsi határozat 
bírósági felülvizsgálata során született, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
42.K.32.025/2019/11. számú jogerős ítélete alapján [Kiegyensúlyozottsági kérelem a TV2 
Média Csoport Zrt. TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. szeptember 12-
én 18 órai kezdettel sugárzott „Tények” című műsorszám 18 óra 34 perc 43 másodperctől 
kezdődő, a Sargentini-jelentéssel összefüggő hírösszeállításával kapcsolatban] 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-161/2019. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2019 pályázati eljárás 

negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
 
Fenyősi Zoltán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 906/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a REZSI2019 pályázati eljárás negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 75/2019. (I. 22.) számú döntésével a 
magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 
médiaszolgáltatásának 2019. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
REZSI2019- 

…/2019. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

86 
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató  

Nonprofit Kft. 
Völgyhíd TV 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 75/2019. (I. 22.) számú döntésével a 
magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 
médiaszolgáltatásának 2019. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2019 pályázati eljárás negyedik 
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: 
 

iktatószám: MA- 
REZSI2019- 

…/2019. 
a kedvezményezett neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

9 Kortye Vilmos WTV 4 459 500 

77 MŰSOR-HANG Zrt. Trend FM 4 500 000 

82 Manna Vision Media Kft. Manna FM 4 500 000 

84 Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. Nagykállói Televízió 5 400 000 

4 db a megítélt támogatás összesen: 18.859.500 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 75/2019. (I. 22.) számú döntésével a 
magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 
médiaszolgáltatásának 2019. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2019 pályázati eljárás negyedik 
fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 
pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 
REZSI2019- 

…/2019. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

4 Tatai Televízió Közalapítvány Tatai Televízió 

38 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió 

39 FM 4 Rádió Kft. Mária Rádió 

51 Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület Rádió Sun 

76 Domino Tv Zrt. d1 tv 

79 Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. BKTV 

81 
Kistelek Város Művelődéséért és  

Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány 
Kistelek Városi Televízió 

83 Mátra Média Kulturális Egyesület MaxiRádió 

87 Ipoly Média Kft. Ipoly Televízió 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 75/2019. (I. 22.) számú döntésével a 
magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 
médiaszolgáltatásának 2019. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2019 pályázati eljárásban fel 
nem használt 562.693 Ft keretösszeg felhasználásáról a későbbiekben dönt. 
 
5. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 75/2019. (I. 22.) számú döntésével a 
magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 
médiaszolgáltatásának 2019. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2019 pályázati eljárás 
negyedik fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri az Alap mecenatúra igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

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

 a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok 
esetében – az ÁPF II. fejezet 14.2. 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 bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. július 15-ei ajánlása 
 
2. MTVA-162/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmteam Kft. kérelme és 
tájékoztatása 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 907/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmteam Kft. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
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HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmteam Kft. 
„Újjászületés” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-23/2018. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul az 
első bemutatást vállaló médiaszolgáltató személyének módosításához, valamint a befejezési 
és átadási határidő 2019. november 30-ára, továbbá a beszámolási és bemutatási határidő 
2019. december 31-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett 
figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
3. MTVA-168/2019. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popular Média Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 908/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popular Média 

Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1305/2017. (XI. 28.) számú 
döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Popular Média Kft. „A Halálügyész” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2018-5/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. október 31-ére, a beszámolási határidő 
2019. december 31-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. április 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 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. 
 
4. MTVA-169/2019. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Cross Dot Film Kft. kérelme és 
tájékoztatása 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 909/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Cross Dot Film 

Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1305/2017. (XI. 28.) számú 
döntésével televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett 
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FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Cross Dot Film 
Kft. „Pilátus” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2018-7/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a bemutatási 
határidő 2020. december 31-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
5. MTVA-170/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. költségvetés és 
finanszírozási terv módosítási kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 910/2019. (VII. 23.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. 

költségvetés és finanszírozási terv módosítási kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. 
„Szép testben szép élek” című, MA-EMBERJUDIT2017-25/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és finanszírozási terv 
módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja, azzal, hogy 
felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
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 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 Nemzeti 
Filmirodát. 
 
6. MTVA-171/2019. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 911/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-

KREATÍV Bt. kérelméről 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1161/2017. (X. 31.) 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 
DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-
KREATÍV Bt. „Bab Berci kalandjai” című, MA-DARGAYATTILA2017-10/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. október 15-ére, a beszámolási határidő 
2020. december 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2021. április 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 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. 
 
7. MTVA-172/2019. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Daazo Kft. költségvetés és 
finanszírozási terv módosítási kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 912/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Daazo Kft. 

költségvetés és finanszírozási terv módosítási kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1434/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Daazo Kft. 
„Tesók” című, MA-MACSÁSSYGYULA2017-10/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és finanszírozási terv 
módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja, valamint 
hozzájárul a beszámolási határidő 2019. augusztus 30-ára történő módosításához. 
 
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 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 Nemzeti 
Filmirodát. 
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8. MTVA-173/2019. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. kérelme és tájékoztatása 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 913/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 150/2017. (II. 21.) számú döntésével 
a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására meghirdetett 
FEHÉRGYÖRGY2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmfabriq Kft. 
„Foglyok” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2017-9/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a bemutatási 
határidő 2019. december 31-ére történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
9. MTVA-174/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított GreenScreen Production Kft. kérelmei és 
tájékoztatásai 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt A) jelű javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 914/2019. (VII. 23.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított GreenScreen 

Production Kft. kérelmeiről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított GreenScreen 
Production Kft. „Fuchs Jenő: az első ember” című, MA-EMBERJUDIT2017-82/2017. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
költségvetés és finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló 
adatok alapján elfogadja, továbbá elfogadja a határidő-módosításra vonatkozó kérelmet, és 
hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. szeptember 30-ára, a beszámolási határidő 
2019. november 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. május 31-ére történő 
módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 
adatokkal történő feltöltésére. 
 
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. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a 
médiaszolgáltatót és a Nemzeti Filmirodát. 
 
10. MTVA-175/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított iamnewhere Kft. méltányossági 
kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt A) jelű javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 915/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

iamnewhere Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
iamnewhere Kft. „Rend a lelke” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2016-20/2016. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
méltányossági kérelmet elutasítja, és fenntartja az Alap által – a késedelem okán – 
meghatározott jogkövetkezmény alkalmazását. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
11. MTVA-176/2019. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2019. júniusi 

pénzügyi jelentése 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette a tájékoztatót. A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
 
12. 468/2019. A Szentes 106,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 916/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Szentes 106,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Szentes 106,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
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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 

Szentes 106,1 100 159 34.000 1 V ND - 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
20°17’00”;  
46°37’00” 

 
A Médiatanács 917/2019. (VII. 23.) számú döntése 

a Szentes 106,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szentes 106,1 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
13. 473/2019. A Szombathely 97,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 918/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Szombathely 97,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szombathely 97,1 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
14. 469/2019. A Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű pályázati felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 919/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Miskolc 95,1 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 
 
15. 470/2019. A Körmend 99,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 920/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Körmend 99,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja a Rádió 8 Körmend Kft. 
képviselőjét a Körmend 99,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára irányuló pályázati felhívás tervezethez benyújtott észrevétellel 
kapcsolatban. 
 

A Médiatanács 921/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Körmend 99,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Körmend 99,8 
MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 
 
16. 474/2019. Az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 922/2019. (VII. 23.) számú döntése 
az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Encs 95,4 MHz 
helyi közösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
17. 471/2019. Felkérés egy miskolci rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 923/2019. (VII. 23.) számú döntése 
felkérés egy miskolci rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására Miskolc településen. 
 
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 (három) hónap. 
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18. 472/2019. Felkérés a Keszthely 92,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 924/2019. (VII. 23.) számú döntése 
felkérés a Keszthely 92,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Keszthely 92,2 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; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 (három) hónap. 
 
19. 475/2019. Felkérés a Kaposvár 97,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 925/2019. (VII. 23.) számú döntése 
felkérés a Kaposvár 97,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Kaposvár 97,5 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 (három) hónap. 
 
20. 476/2019. Felkérés a Pécs 94,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 926/2019. (VII. 23.) számú döntése 
felkérés a Pécs 94,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
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A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Pécs 94,6 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 (három) hónap. 
 
21. 477/2019. Felkérés a Siklós 88,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 927/2019. (VII. 23.) számú döntése 
felkérés a Siklós 88,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Siklós 88,6 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. 
 
22. 478/2019. Felkérés a Szigetvár 98,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 928/2019. (VII. 23.) számú döntése 
felkérés a Szigetvár 98,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Szigetvár 98,9 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 folytatása a településen; 
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 a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 
műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

 a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
23. 479/2019. Hatósági eljárás indítása a Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió – 

Vác 94,1 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 929/2019. (VII. 23.) számú döntése 
hatósági eljárás indítása a Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió – Vác 94,1 MHz) helyi 

rádiós médiaszolgáltatóval szemben 
 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés elfogadásával – hatósági 
eljárást indít a Dunakanyar Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Vác 94,1 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében létrejött hatósági szerződés vélelmezett 
megsértése miatt. 
 
24. 480/2019. A Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz – 103,1 Rádió 1), valamint a Radio 

Plus Kft. (Budapest 96,4 – Rádió 1) közös kérelme a hálózatba kapcsolódás 
megszüntetése, valamint a Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
hatósági szerződésének módosítása iránt 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 930/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz – 103,1 Rádió 1), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 
96,4 – Rádió 1) közös kérelme a hálózatba kapcsolódás megszüntetése, valamint a Győr 

103,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hatósági szerződésének módosítása iránt (Lajta 
Rádió Kft.) 

 
A Médiatanács az előterjesztés I. számú melléklete szerinti szerződésmódosítás 
elfogadásával 

 a kérelemben foglaltaknak megfelelően hozzájárul a Lajta Rádió Kft. Győr 103,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultsága és a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultsága között fennálló hálózatba kapcsolódás 2019. augusztus 
22. napjával történő megszűnéséhez, és a Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultság 2019. augusztus 23. napjától napi 24 órás önálló médiaszolgáltatási 
jogosultságra módosulásához; valamint 

 a kérelemben foglaltaktól részben eltérően hozzájárul a Lajta Rádió Kft. Győr 103,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultsága hatósági szerződésének módosításához. 

 
A Médiatanács 931/2019. (VII. 23.) számú döntése 

a Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz – 103,1 Rádió 1), valamint a Radio Plus Kft. (Budapest 
96,4 – Rádió 1) közös kérelme a hálózatba kapcsolódás megszüntetése, valamint a Győr 

103,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hatósági szerződésének módosítása iránt (Radio 
Plus Kft.) 

 
A Médiatanács a PJ/4800-9/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti 
szerződésmódosítás elfogadásával a 930/2019. (VII. 23.) számú döntésére tekintettel 
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kezdeményezi a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 
 
25. 481/2019. A Médiatanács által a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2019. január 11-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 932/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Médiatanács által a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2019. január 11-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. vonatkozásában 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft.) 

 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2019. január 11-én közzétett Pályázati Felhívással a 
Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára megindított pályázati eljárásban 797/2019. (VI. 25.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft., és 
PJ/4800-8/2019. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – 
az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján hatósági 
szerződés megkötését kezdeményezi a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft.-vel a pályázati ajánlatában 
foglaltaknak megfelelően, és a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 
64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. Győr 96,4 MHz körzeti 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 
 

A Médiatanács 933/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Médiatanács által a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2019. január 11-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (Radio Plus Kft.) 
 
A Médiatanács a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jellegű használatára benyújtott pályázati ajánlatában foglaltakra, 
valamint a 797/2019. (VI. 25.) és 932/2019. (VII. 23.) számú döntésére tekintettel az 
előterjesztés mellékletében foglalt szerződésmódosítás elfogadásával kezdeményezi a 
Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 
hatósági szerződés módosítását. 
 
26. 482/2019. A Médiatanács által a Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. április 18-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 tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
  



17 

A Médiatanács 934/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Médiatanács által a Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. április 18-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. április 18-án közzétett Pályázati 

Felhívással a Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára megindított pályázati eljárásban 863/2019. (VII. 16.) számú 
határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. és 
PJ/15027-6/2019. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési 
eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján 
hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Karc FM Média 
Kft.-vel a Győr 88,1 MHz körzeti 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 körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-
bővítéseként. 

 
2. A Médiatanács az 1. pontban meghatározott hatósági szerződésmódosítás megkötését 

attól a feltételtől teszi függővé, hogy a Médiatanács 863/2019. (VII. 16.) számú 
határozatával szembeni jogorvoslati határidő eredménytelenül telik el. 

 
27. 483/2019. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes pályázó vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 935/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes pályázó vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása [Karc FM Média Kft.] 

 
1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban 862/2019. (VII. 16.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft., valamint a 
PJ/14104-6/2019. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – 
az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján – a 
Médiatanács 862/2019. (VII. 16.) számú határozata elleni jogorvoslati határidő letelte 
esetére – az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés 
(szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel a 
Balatonfüred 96,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultság közösségi jellegű használata 
tekintetében, a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a médiaszolgáltató 
Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + 
Dunaújváros 99,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-
bővítéseként. 
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2. A Médiatanács az 1. pontban meghatározott hatósági szerződésmódosítás megkötését 
attól a feltételtől teszi függővé, hogy a Médiatanács 862/2019. (VII. 16.) számú 
határozatával szembeni jogorvoslati határidő eredménytelenül telik el. 

 
A Médiatanács 936/2019. (VII. 23.) számú döntése 

a Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes pályázó vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása [LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. (Szeged 100,2 MHz)] 

 
A Médiatanács hozzájárul – a 934/2019. (VII. 23.) és 935/2019. (VII. 23.) számú döntésének 
elfogadása, valamint a Médiatanács 862/2019. (VII. 16.), illetve 863/2019. (VII. 16.) számú 
határozatai elleni jogorvoslati határidő letelte esetére – a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. Szeged 
100,2 MHz (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződés módosításához a hálózatos Karc FM Média Kft. Budapest 
105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítése okán. 
 

A Médiatanács 937/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes pályázó vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása [LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. (Pécs 94,6 MHz + Kaposvár 97,5 MHz + Szigetvár 98,9 MHz 

+ Siklós 88,6 MHz)] 
 
A Médiatanács hozzájárul – a 934/2019. (VII. 23.) és 935/2019. (VII. 23.) számú döntésének 
elfogadása, valamint a Médiatanács 862/2019. (VII. 16.), illetve 863/2019. (VII. 16.) számú 
határozatai elleni jogorvoslati határidő letelte esetére – a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. Pécs 94,6 
MHz + Kaposvár 97,5 MHz + Szigetvár 98,9 MHz + Siklós 88,6 MHz (hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás) médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés 
módosításához a hálózatos Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 
106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítése okán. 
 

A Médiatanács 938/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes pályázó vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása [LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. (Zalaegerszeg 88,3 MHz)] 

 
A Médiatanács hozzájárul – a 934/2019. (VII. 23.) és 935/2019. (VII. 23.) számú döntésének 
elfogadása, valamint a Médiatanács 862/2019. (VII. 16.), illetve 863/2019. (VII. 16.) számú 
határozatai elleni jogorvoslati határidő letelte esetére – a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. 
Zalaegerszeg 88,3 MHz (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés módosításához a hálózatos Karc FM Média 
Kft. Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + 
Dunaújváros 99,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-
bővítése okán. 
 
28. 486/2019. A 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem 

teljesítő, az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági 
eljárások lezárása 
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 939/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. (Pont TV – helyi) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2018. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 940/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács az Apostolmédia Nonprofit Kft. (Apostol TV – helyi) médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2018. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 941/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács a Danubia Televízió Nonprofit Kft. (Danubia Televízió – helyi) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 
2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése 
mellett – felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 942/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. (Nagykállói Televízió – helyi) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 
2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése 
mellett – felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 943/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács a New Digital Media Kft. (Fit HD – körzeti) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a 
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médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2018. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a 
médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 944/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács Pengő Ferenc egyéni vállalkozó (Karcag Televízió – helyi) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 
2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése 
mellett – felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 945/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács az IRÁNY Média 2012 Kft. (Irány Televízió Miskolc – helyi) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2018. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja szerinti 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 946/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács Sanocki Péter egyéni vállalkozó (Balmazújváros Televízió – helyi) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2018. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja szerinti 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 947/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács Szabadi Attila egyéni vállalkozó (Régió Plusz Televízió – helyi) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2018. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja szerinti 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 948/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX – körzeti) médiaszolgáltatóval szemben 
hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 
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66. § (3) bekezdésében rögzített, 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 35.000,- Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 949/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár (TV Kisúj – helyi) 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2018. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja szerinti 31.250,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 950/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
A Médiatanács a B+B Kft. (Pátria TV – helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) 
bekezdésében rögzített, 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja szerinti 45.000,- Ft bírsággal 
sújtja. 
 

A Médiatanács 951/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 

42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 

 
1. A Médiatanács a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (Tótvázsony TV – helyi) 

médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2018. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja szerinti 60.000,- Ft bírsággal sújtja. 

 
2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 

követelményének, és a 2018. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 

 
A Médiatanács 952/2019. (VII. 23.) számú döntése 

a 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 
42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 
 
1. A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv – körzeti) 

médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2018. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés bb) pontja szerinti 105.000,- Ft bírsággal sújtja. 

 
2. A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás 

követelményének, és a 2018. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a 
Médiatanács részére. 
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29. 487/2019. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi 

kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi 
beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások 
lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 953/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Tamási Rádió Kft. (Tamási 101,9 

MHz)] 
 
A Médiatanács a Tamási Rádió Kft. (Tamási 101,9 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2018. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 954/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Rádió 8 Körmend Kft. (Körmend 

99,8 MHz)] 
 
A Médiatanács a Rádió 8 Körmend Kft. (Körmend 99,8 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató megszegte a hatósági szerződése szerinti, 2018. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) 
pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 955/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató 

Nonprofit Kft. (Mátészalka 29. csatorna)] 
 
A Médiatanács a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Mátészalka 29. 
csatorna) helyi audiovizuális médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban 
megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági szerződése szerinti, 2018. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 956/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató 

Nonprofit Kft. (Nyíregyháza 52. csatorna)] 
 
A Médiatanács a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Nyíregyháza 52. 
csatorna) helyi audiovizuális médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban 
megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági szerződése szerinti, 2018. évre 
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vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 957/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Alföld Kapuja Rádió Kft. (Cegléd 

92,5 MHz)] 
 
A Médiatanács az Alföld Kapuja Rádió Kft. (Cegléd 92,5 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató megszegte a hatósági szerződése szerinti, 2018. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) 
pontja alapján 31.250,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 958/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Lokátor Hírműhely Kft. (Barcs 

102,7 MHz)] 
 
A Médiatanács a Lokátor Hírműhely Kft. (Barcs 102,7 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte 
a hatósági szerződése szerinti, 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja alapján 37.500,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 959/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi beszámolási kötelezettség 
teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Rádió Somogy Kft. (jogelőd: 

Mambó Rádió Kft.) (Kaposvár 99,9 MHz)] 
 
A Médiatanács a Rádió Somogy Kft. (jogelőd: Mambó Rádió Kft.) (Kaposvár 99,9 MHz) helyi 
rádiós médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés 
c) pontja alapján megszünteti. 
 
30. 488/2019. A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós 

és helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi 
médiaszolgáltatói beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági 
eljárások lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyet az alábbiakkal egészített ki: A 
Közösségi Rádiózásért Egyesület (Budapest-Terézváros 87,6 MHz) rádiós médiaszolgáltató 
székhelye megváltozott, ezért a korábban kiküldött 779/2019. (VI. 18.) számú eljárást indító 
végzés kézbesítése sikertelen volt. Az ügyféli jogok biztosítása érdekében szükséges a 
végzés újbóli, új székhelyre – amelynek bírósági bejegyzése jelenleg is folyamatban van – 
történő kiküldése. Erre tekintettel az előterjesztésben szereplő II. számú döntési javaslat az 
alábbiak szerint módosítását javasolja: 
 
„A Médiatanács az Mttv. 151. § (2) bekezdése alapján 30 nappal meghosszabbítja a 
Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltatóval szemben BJ/9072/2019. iktatószámon 
a 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában megindított 
hatósági eljárás ügyintézési határidejét.” 
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A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett a fenti szóbeli módosító 
javaslatot is elfogadva – a teljes előterjesztés tárgyában – az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 960/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Actor 
Informatika és Nyomda Kft. (Mezőtúr 89,9 MHz)] 

 
A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. (Mezőtúr 89,9 MHz) kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, valamint 
a hatósági szerződésében rögzített 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 
megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 961/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Közösségi 
Rádiózásért Egyesület (Budapest-Terézváros 87,6 MHz)] 

 
A Médiatanács az Mttv. 151. § (2) bekezdése alapján 30 nappal meghosszabbítja a 
Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltatóval szemben BJ/9072/2019. iktatószámon 
a 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában megindított 
hatósági eljárás ügyintézési határidejét. 
 

A Médiatanács 962/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Kun-Média 
Kft. (Karcag 88,0 MHz)] 

 
A Médiatanács a Kun-Média Kft. (Karcag 88,0 MHz) kisközösségi rádiós médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, valamint a hatósági 
szerződésében rögzített 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, 
ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 963/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási 
kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Lánczos 

Kornél Gimnázium (Székesfehérvár 97,5 MHz)] 
 
A Médiatanács a Lánczos Kornél Gimnázium (Székesfehérvár 97,5 MHz) kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) 
bekezdés alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdése 
szerinti, valamint a hatósági szerződésében rögzített 2018. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való 
tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 964/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási 
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kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Civil 
Rádiózásért Alapítvány (Budapest 98,0 MHz)] 

 
A Médiatanács a Civil Rádiózásért Alapítvány (Budapest 98,0 MHz) körzeti rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, valamint 
a hatósági szerződésében rögzített 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 
megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 965/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási 
kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Kogyilla 

Zsolt (Berettyóújfalu 97,9 MHz)] 
 
A Médiatanács Kogyilla Zsolt (Berettyóújfalu 97,9 MHz) kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés 
alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, valamint 
a hatósági szerződésében rögzített 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 
megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra. 
 

A Médiatanács 966/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási 
kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Zemplén 

Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Sátoraljaújhely 55. csatorna)] 
 
A Médiatanács a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Sátoraljaújhely 55. csatorna) 
helyi audiovizuális médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban 
megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, valamint a 
hatósági szerződésében rögzített 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét 
megszegte, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja alapján 37.500,- 
Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 967/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában 
[Dunakanyar Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz)] 

 
A Médiatanács a Dunakanyar Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltatóval 
szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 
66. § (3) bekezdése szerinti, valamint a hatósági szerződésében rögzített 2018. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés b) pontja alapján 37.500,- Ft bírsággal sújtja. 
 

A Médiatanács 968/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában [Tilos 
Kulturális Alapítvány (Budapest 90,3 MHz)] 

 
A Médiatanács a Tilos Kulturális Alapítvány (Budapest 90,3 MHz) körzeti rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, valamint a hatósági szerződésében 
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rögzített 2018. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért a 
médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja alapján 63.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 
31. 490/2019. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 
31.) 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 969/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Civil Rádiózásért 

Alapítvány (Civil Rádió)] 
 
A Médiatanács a Civil Rádiózásért Alapítvány (Civil Rádió) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 970/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Média Centrum Kft. 
(Rádió M)] 

 
A Médiatanács a Média Centrum Kft. (Rádió M) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 971/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [M-Lite Kft. (96,3 Rádió 
1)] 

 
A Médiatanács az M-Lite Kft. (96,3 Rádió 1) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 972/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Manna Vision Media 
Kft. (Manna FM)] 

 
A Médiatanács a Manna Vision Media Kft. (Manna FM) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 973/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) ["EURÓPA RÁDIÓ" 
Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió)] 

 
A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
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Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 974/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) ["EURÓPA RÁDIÓ" 
Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió 100,5)] 

 
A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió 100,5) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 975/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) ["EURÓPA RÁDIÓ" 
Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió 94,4)] 

 
A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió 94,4) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 976/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) ["EURÓPA RÁDIÓ" 
Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió FM 100,0)] 

 
A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. (Európa Rádió FM 100,0) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 977/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Friss Rádió Kft. (FM90 
Campus Rádió)] 

 
A Médiatanács a Friss Rádió Kft. (FM90 Campus Rádió) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 978/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) ["Szabadhajdú" 

Közhasznú Nonprofit Kft. (Hajdúböszörményi Városi Televízió)] 
 
A Médiatanács a „Szabadhajdú" Közhasznú Nonprofit Kft. (Hajdúböszörményi Városi 
Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése 
szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata tárgyában. 
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A Médiatanács 979/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [ACTOR 
INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. (Pont Rádió)] 

 
A Médiatanács az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. (Pont Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 980/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Gyomaendrőd 
Kultúrájáért Egyesület (Rádió Sun)] 

 
A Médiatanács a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület (Rádió Sun) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 981/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [KUN-MÉDIA Kft. 

(KARCAG FM)] 
 
A Médiatanács a KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 982/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Lánczos Kornél 

Gimnázium (Táska Rádió)] 
 
A Médiatanács a Lánczos Kornél Gimnázium (Táska Rádió) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 983/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Szabó Ferenc (Rádió 
Balaton)] 

 
A Médiatanács Szabó Ferenc (Rádió Balaton) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 984/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Ipoly Média Kft. (Ipoly 
Televízió)] 

 
A Médiatanács az Ipoly Média Kft. (Ipoly Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
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A Médiatanács 985/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [„FÜRED Stúdió” 

Televíziós Kft. (Füred TV)] 
 
A Médiatanács a „FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. (Füred TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 986/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Regionális Televízió 
Esztergom Kft. (Régió Tv Esztergom)] 

 
A Médiatanács a Regionális Televízió Esztergom Kft. (Régió Tv Esztergom) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 987/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Pengő Ferenc egyéni 
vállalkozó (Karcag Televízió)] 

 
A Médiatanács Pengő Ferenc egyéni vállalkozó (Karcag Televízió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 988/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Enterart Produkciós 
Iroda Bt. (Szilas TV)] 

 
A Médiatanács az Enterart Produkciós Iroda Bt. (Szilas TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 989/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Kistelek Város 
Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány (Kisteleki Városi Televízió)] 

 
A Médiatanács a Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány 
(Kisteleki Városi Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 
167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 990/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Kisújszállási 
Művelődési Központ és Könyvtár (TV Kisúj)] 

 
A Médiatanács a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár (TV Kisúj) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
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Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 991/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Actor Informatika és 
Nyomda Kft. (Pont TV)] 

 
A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. (Pont TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 992/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Csoboth Zoltán egyéni 
vállalkozó (Városi Tv Mohács)] 

 
A Médiatanács Csoboth Zoltán egyéni vállalkozó (Városi Tv Mohács) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 993/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Mezőtúri 
Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri Városi Televízió)] 

 
A Médiatanács a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri 
Városi Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) 
bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 994/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Trió-Média-Dunántúl 
Kft. (TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL)] 

 
A Médiatanács a Trió-Média-Dunántúl Kft. (TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 995/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Danubia Televízió 

Nonprofit Kft. (Danubia Televízió)] 
 
A Médiatanács a Danubia Televízió Nonprofit Kft. (Danubia Televízió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 996/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Tótvázsonyi Ifjúsági 
Egyesület (Tótvázsony Tv)] 
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A Médiatanács a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (Tótvázsony Tv) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 997/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Mag Televízió Kft. 

(MAG Televízió)] 
 
A Médiatanács a Mag Televízió Kft. (MAG Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 998/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Kortye Vilmos egyéni 
vállalkozó (WTV)] 

 
A Médiatanács Kortye Vilmos egyéni vállalkozó (WTV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 999/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió)] 

 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 1000/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. (Bartók Rádió)] 

 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Bartók Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 1001/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. (Dankó Rádió)] 

 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Dankó Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
 

A Médiatanács 1002/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. (Nemzetiségi Rádió)] 
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A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Nemzetiségi Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 1003/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. (Parlamenti Rádió)] 

 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Parlamenti Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 
 

A Médiatanács 1004/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. (Duna World Rádió)] 

 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (Duna World Rádió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 
 
32. 467/2019. A Hír TV Zrt. HÍR TV csatornáján 2019. április 30-án 20 óra 8 perctől 

sugárzott Riasztás című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének, valamint a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] – 
előzmény: 387/2019. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1005/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Hír TV Zrt. HÍR TV csatornáján 2019. április 30-án 20 óra 8 perctől sugárzott Riasztás című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének, valamint a 10. § (1) 
bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a HÍR TV csatornán 2019. április 30-án 
20 óra 8 perctől sugárzott Riasztás című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 
9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) 
bekezdésének b) pontja alapján 100 000 Ft bírsággal sújtja. 
 
A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a fenti műsorszám 
előzeteseinek 2019. április 27. és 30. között, összesen 26 alkalommal történt közzétételével 
megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdésének f) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) 
bekezdésének b) pontja alapján 52 000 Ft (alkalmanként 2000 Ft) bírsággal sújtja. 
 
A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben 
tájékoztatja a bejelentőt. 
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33. 484/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján futó „Az igazi nő” 
című műsorszám 2019. április 6-ai, 13-ai, 20-ai és 27-ei adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak, valamint az Smtv. 20. § 
(9) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1006/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján futó „Az igazi nő” című műsorszám 2019. 
április 6-ai, 13-ai, 20-ai és 27-ei adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés 

b) és c) pontjainak, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak vélelmezett 
megsértése tárgyában az RTL Klub csatornán 2019. április 6-án 11:25-től, április 13-án 
11:38-tól, április 20-án 12:09-től és április 27-én 11:53-tól sugárzott Az igazi nő című 
műsorszámok, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének az RTL Klub csatornán 2019. 
április 6-án 11:25-től, április 13-án 11:38-tól és április 20-án 12:09-től sugárzott Az igazi nő 
című műsorszámok közzétételével összefüggésben. 
 
A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, 
hogy a műsorszámokban bemutatott termékeket (Vegeta ételízesítők és leveskockák, Lagris 
rizs, Eva ízesített tonhalak, Podravka ajvár) termékmegjelenítésről szóló megállapodás 
alapján szerepeltette-e a műsorszámokban. Ha igen, csatolja az erről szóló megállapodást, 
valamint terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 
 
34. 485/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. 

április 7-én 11 óra 40 perctől sugárzott "Édes Otthon" című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének megsértése] – előzmény: 418/2019. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1007/2019. (VII. 23.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. április 7-én 11 óra 
40 perctől sugárzott „Édes Otthon” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 

bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése] 
 
I. A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub csatornán 

2019. április 7-én 11 óra 40 perctől sugárzott „Édes Otthon” című műsorszám 
közzétételekor megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat, ezért az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) pontja alapján 75 000 Ft bírsággal sújtja. 

 
II. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. a fenti 

műsorszám közzétételekor megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 
187. § (3) bekezdés ba) pontja alapján 75 000 Ft bírsággal sújtja. 
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35. 489/2019. Új eljárás lefolytatása az 533/2019. (IV. 30.) számú médiatanácsi határozat 
bírósági felülvizsgálata során született, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság 42.K.32.025/2019/11. számú jogerős ítélete alapján [Kiegyensúlyozottsági 
kérelem a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2018. szeptember 12-én 18 órai kezdettel sugárzott 
„Tények” című műsorszám 18 óra 34 perc 43 másodperctől kezdődő, a Sargentini-
jelentéssel összefüggő hírösszeállításával kapcsolatban] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1008/2019. (VII. 23.) számú döntése 
új eljárás lefolytatása az 533/2019. (IV. 30.) számú médiatanácsi határozat bírósági 

felülvizsgálata során született, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
42.K.32.025/2019/11. számú jogerős ítélete alapján [Kiegyensúlyozottsági kérelem a TV2 

Média Csoport Zrt. TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. szeptember 12-
én 18 órai kezdettel sugárzott „Tények” című műsorszám 18 óra 34 perc 43 másodperctől 

kezdődő, a Sargentini-jelentéssel összefüggő hírösszeállításával kapcsolatban] 
 
A Médiatanács a Kérelmező kiegyensúlyozottsági kérelmére, a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság 42.K.32.025/2019/11. számú jogerős ítélete alapján indult új 
közigazgatási hatósági eljárásban megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Zrt. a TV2 
elnevezésű csatornáján 2018. szeptember 12-én 18 órai kezdettel sugárzott „Tények” című 
műsorszám 18 óra 34 perc 43 másodperctől kezdődő, a Sargentini-jelentéssel összefüggő 
hírösszeállításával megsértette a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 12. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért 
az Mttv. 181. § (5) bekezdése alapján, vagylagos módon kötelezi a Médiaszolgáltatót a 
Médiatanács döntésének vagy a döntésben meghatározott közleménynek a közzétételére, 
vagy arra, hogy a Kérelmezőnek adjon lehetőséget az általa kifogásolt, hiányzó álláspontja 
megjelenítésére. 
 
Dr. Koltay András az ülést 10 óra 35 perckor berekesztette, és bejelentette, hogy a 
következő tanácsülés időpontja 2019. szeptember 3. napja 10 óra. 
 
Budapest, 2019. július 23. 
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