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JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2018. október 2-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-19. pontoknál) 
dr. Auer János Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag (1-19. pontoknál 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-19. pontoknál) 
Sarlós Péterné főosztályvezető (1-19. pontoknál) 

dr. Karácsony Kamilla igazgatóhelyettes (1-19. pontoknál) 
dr. Andrássy György főosztályvezető (1-19. pontoknál) 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető (1-19. pontoknál) 
Mádl András főosztályvezető (11-19. pontoknál) 
Vajda Boglárka osztályvezető (1-19. pontoknál) 

dr. Kállay Eszter, a jegyzőkönyv vezetője (1-19. pontoknál) 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató (1-4. pontoknál) 
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Az ülést dr. Karas Monika 10 óra 05 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a rendes és a sürgősségi napirendi javaslaton 
szereplő előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett az 1084/2018. 
(X. 2.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-205/2018. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Flóra Film International Kft. kérelme 
MTVA-207/2018. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj Alapítvány kérelme 
MTVA-208/2018. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2018. júliusi–augusztusi 
pénzügyi jelentése 
T-53/2018. Archív tartalmak újrafelhasználásával készülő történelmi vagy sporttörténeti 
eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2018 
pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
362/2018. Felkérés a Göd 97,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 
363/2018. Felkérés a Törökbálint 97,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
364/2018. A Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű hasznosítására 2017. május 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. június 19-én 
beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 
365/2018. A MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Dél-Budapest 90,9 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
366/2018. A SUNSHINE Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Nyíregyháza 99,4 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
367/2018. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécs 35. csatorna) kérelme a 
médiaszolgáltató hatósági szerződésének módosítása iránt 
359/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 1-7. közötti működésének vizsgálata [LB 
Rádió Kft. által üzemeltetett 94,7 Rádió 1 (Derecske 94,7 MHz); 98,9 Rádió 1 
(Hajdúböszörmény 98,9 MHz); 100,6 MHz (Hajdúszoboszló 100,6 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatások – az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
360/2018. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak 
vizsgálata (2018. III. negyedév) 
361/2018. Az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. által üzemeltetett Klasszik Rádió állandó 
megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 92,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. 
augusztus 20-26. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
368/2018. Az M-RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján 2018. szeptember 2-án 18 óra 50 
perctől sugárzott Szenzációs négyes című műsorszámot kifogásoló bejelentések [a 
klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 
369/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2018. szeptember 7-én 
sugárzott hírműsorokat kifogásoló bejelentés 
370/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. július 6-án és 
13-án sugárzott „A hely” című műsorszámokat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
T-54/2018. A társszabályozó szervezetek 2018. I. félévi tevékenységéről szóló 
beszámolóinak elfogadása 
E-57/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2018. szeptember hónapban 
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E-58/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2018. szeptember hónapban 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-205/2018. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Flóra Film International Kft. 
kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. Hozzászólt dr. Karas Monika és dr. Kollarik 
Tamás. A Médiatanács az /A döntési javaslat kiegészítését kérte azzal, hogy a benyújtott 
kérelmet „kivételes méltányosságot gyakorolva, a pályázati cél elérése érdekében” 
fogadja el. A fenti módosítás figyelembe vételével a Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt /A 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1085/2018. (X. 2.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Flóra Film 

International Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1432/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Flóra Film 
International Kft. „Sissi zsiráfjától a biodomig – A budapesti állatkert történelmünk tükrében” 
című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2017-1/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet – kivételes méltányosságot 
gyakorolva – elfogadja, és a pályázati cél elérése érdekében hozzájárul a befejezési és 
átadási határidő 2020. december 31-ére, a beszámolási határidő 2021. február 15-ére, 
valamint a bemutatási határidő 2021. augusztus 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. 
 
2. MTVA-207/2018. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 

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

A Médiatanács 1086/2018. (X. 2.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj 

Alapítvány kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1432/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj 
Alapítvány „EGODETOX” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2017-15/2017. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2018. december 31-ére, valamint a beszámolási 
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határidő 2019. február 15-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-208/2018. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2018. júliusi–

augusztusi pénzügyi jelentése 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
4. T-53/2018. Archív tartalmak újrafelhasználásával készülő történelmi vagy 

sporttörténeti eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó 
történelmi dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
NEMESKÜRTYISTVÁN2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

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

A Médiatanács 1087/2018. (X. 2.) számú döntése 
a NEMESKÜRTYISTVÁN2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az archív tartalmak 
újrafelhasználásával készülő történelmi vagy sporttörténeti eseményeket, személyeket, 
helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának 
támogatására meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2018 pályázati eljárásban beérkezett 
szinopszisokat és pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket 
választja meg: 
 

NEMESKÜRTYISTVÁN2018 

Medveczky Balázs 

Jeney Attila 

dr. Köbli Norbert 

 
A Médiatanács a NEMESKÜRTYISTVÁN2018 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki 
tisztségére Medveczky Balázst választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2018. október 18-ától 
2019. március 29-éig tart. 
 
2. 
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 
400.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 
munkanapon belül kerül kifizetésre. 
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3. 
A NEMESKÜRTYISTVÁN2018 pályázati eljárásban valamennyi kedvezményezetté 
nyilvánított és elkészült filmalkotás véleményezéséért a bizottsági elnök részére bruttó 
400.000 Ft, a tagok részére bruttó 350.000 Ft díjazás jár. A kifizetés feltétele a 
bírálóbizottságok működésének szabályairól szóló ügyrend 8.1. j) pontjában meghatározott, 
az elnök által benyújtott általános értékelés Médiatanács általi elfogadása. A kifizetésről a 
Médiatanács az általános értékelés elfogadásával egyidejűleg dönt. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 
b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak 

szerint kösse meg, 
c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 
 
5. 362/2018. Felkérés a Göd 97,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 1088/2018. (X. 2.) számú döntése 
felkérés a Göd 97,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Göd 97,3 MHz rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 

 a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség 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: 2 hónap. 
 
6. 363/2018. Felkérés a Törökbálint 97,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 1089/2018. (X. 2.) számú döntése 
felkérés a Törökbálint 97,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Törökbálint 97,6 MHz 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
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 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: 2 hónap. 
 
7. 364/2018. A Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű hasznosítására 2017. május 18-án közzétett pályázati 
felhívásra 2017. június 19-én beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata 

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

A Médiatanács 1090/2018. (X. 2.) számú döntése 
a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
hasznosítására 2017. május 18-án közzétett pályázati felhívásra 2017. június 19-én 

beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi vizsgálata („MAMBÓ RÁDIÓ” Kft.) 
 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § 
(2) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.5. pontja alapján felvilágosítást kér a 
„MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. pályázótól a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőségre 2017. június 19-én benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal 
kapcsolatban: 

 a pályázó fejtse ki, hogy a „Zenei műsorszám II.” és a „Zenés helyi műsor” című 
műsorszámok közszolgálati tartalma pontosan hogyan minősül az Mttv. 83. §-a szerinti 
célt szolgáló közszolgálati tartalomnak a Pályázati Felhívás 2.5.6.2. pontja figyelembe 
vételével, 
 

 a pályázó fejtse ki, hogy a „Zenei műsorszám II.” és a „Zenés helyi műsor” című 
műsorszámok helyi közéleti tartalma pontosan hogyan minősül a helyi közélettel 
foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő tartalomnak a Pályázati Felhívás 2.5.6.2. 
pontja figyelembe vételével. 

 
8. 365/2018. A MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 

hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Dél-
Budapest 90,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

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

A Médiatanács 1091/2018. (X. 2.) számú döntése 
a MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Dél-Budapest 90,9 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Dél-Budapest 
90,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2018. október 28. és 2018. 
december 26. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági 
szerződésben foglaltak szerint. 
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9. 366/2018. A SUNSHINE Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Nyíregyháza 99,4 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

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

A Médiatanács 1092/2018. (X. 2.) számú döntése 
a SUNSHINE Rádió Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Nyíregyháza 99,4 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a SUNSHINE Rádió Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Nyíregyháza 
99,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre a 2018. október 12. és december 10. 
közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésben 
foglaltak szerint. 
 
10. 367/2018. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécs 35. csatorna) kérelme a 

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

A Médiatanács 1093/2018. (X. 2.) számú döntése 
a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécs 35. csatorna) kérelme a médiaszolgáltató 

hatósági szerződésének módosítása iránt 
 
A Médiatanács a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. médiaszolgáltató kérelmében 
foglaltaknak megfelelően, az előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával, 
a döntés napjával hozzájárul a médiaszolgáltató Pécs 35. csatorna helyi közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló ideiglenes hatósági 
szerződésének módosításához. 
 
11. 359/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 1-7. közötti működésének vizsgálata 

[LB Rádió Kft. által üzemeltetett 94,7 Rádió 1 (Derecske 94,7 MHz); 98,9 Rádió 1 
(Hajdúböszörmény 98,9 MHz); 100,6 MHz (Hajdúszoboszló 100,6 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatások – az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1094/2018. (X. 2.) számú döntése 
a Rádió-1 hálózat 2018. augusztus 1-7. közötti működésének vizsgálata [LB Rádió Kft. által 

üzemeltetett 94,7 Rádió 1 (Derecske 94,7 MHz); 98,9 Rádió 1 (Hajdúböszörmény 98,9 MHz); 
100,6 Rádió 1 (Hajdúszoboszló 100,6 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi 

médiaszolgáltatások - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az LB Rádió Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 94,7 Rádió 1 (Derecske 
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94,7 MHz); 98,9 Rádió 1 (Hajdúböszörmény 98,9 MHz); 100,6 Rádió 1 (Hajdúszoboszló 
100,6 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatások 2018. augusztus 
1-7. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése tárgyában. 
 
12. 360/2018. A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos 

szabályainak vizsgálata (2018. III. negyedév) 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1095/2018. (X. 2.) számú döntése 
a klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata 

(2018. III. negyedév) – HÍR TV Zrt. 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés tervezet elfogadásával hatósági 
eljárást indít az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltak vélelmezett megsértése tárgyában a 
HÍR TV Zrt.-vel szemben, a teletext oldalon 2018. augusztus 28-án közzétett saját műsorát 
közlő tartalommal kapcsolatban. 
 
13. 361/2018. Az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. által üzemeltetett Klasszik Rádió állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 92,1 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2018. augusztus 20-26. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 

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

A Médiatanács 1096/2018. (X. 2.) számú döntése 
az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. által üzemeltetett KIasszik Rádió állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű (Budapest 92,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. augusztus 20-
26. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 

foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Klasszik 
Rádió állandó megnevezésű adón 2018. augusztus 20-26. közötti időszakra vonatkozóan az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
14. 368/2018. Az M-RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján 2018. szeptember 2-án 18 

óra 50 perctől sugárzott Szenzációs négyes című műsorszámot kifogásoló 
bejelentések [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Hozzászólt dr. Karas Monika. A Médiatanács az 
előterjesztésben foglaltak megvitatását követően hatósági eljárás indítását tartotta 
indokoltnak a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1097/2018. (X. 2.) számú döntése 
az M-RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján 2018. szeptember 2-án 18 óra 50 perctől 

sugárzott Szenzációs négyes című műsorszámot kifogásoló bejelentések [a klasszifikációs 
rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és 10. § (1) bekezdés c) pontjának az RTL Klub csatornán 2018. szeptember 
2-án 18 óra 50 perctől sugárzott „Szenzációs négyes” című műsorszám közzétételével 
történt vélelmezett megsértése tárgyában. 
 
15. 369/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2018. szeptember 

7-én sugárzott hírműsorokat kifogásoló bejelentés 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, Hozzászólt dr. Karas Monika. A Médiatanács a 
jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1098/2018. (X. 2.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2018. szeptember 7-én sugárzott 

hírműsorokat kifogásoló bejelentés 
 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben, és e döntéséről 
levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
16. 370/2018. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. 

július 6-án és 13-án sugárzott „A hely” című műsorszámokat kifogásoló bejelentés 
[az Smtv. 20. § (3) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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

A Médiatanács 1099/2018. (X. 2.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. július 6-án és 13-án 

sugárzott „A Hely” című műsorszámokat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (3) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 
megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 
 
17. T-54/2018. A társszabályozó szervezetek 2018. I. félévi tevékenységéről szóló 

beszámolóinak elfogadása 
 
Dr. Koltay András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1100/2018. (X. 2.) számú döntése 
a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2018. I. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 
A Médiatanács elfogadja a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2018. I. 
féléves társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a 
szakmai szervezetet. 
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A Médiatanács 1101/2018. (X. 2.) számú döntése 
a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2018. I. félévi társszabályozási tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 
 
1. A Médiatanács elfogadja a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) 2018. I. féléves 

társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a 
szakmai szervezetet. 

 
2. Az MLE-vel 2012. szeptember 14-én kötött társszabályozási szerződés 8.3. pontjában 

foglaltak szerint az MLE által lefolytatott kettő érdemi eljárás után összesen bruttó 
360 000 Ft támogatási összeg kifizethető. 

 
A Médiatanács 1102/2018. (X. 2.) számú döntése 

az Önszabályozó Reklám Testület 2018. I. félévi társszabályozási tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról 

 
A Médiatanács elfogadja az Önszabályozó Reklám Testület 2018. I. féléves társszabályozási 
tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai szervezetet. 
 

A Médiatanács 1103/2018. (X. 2.) számú döntése 
a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2018. I. félévi társszabályozási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 
A Médiatanács elfogadja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2018. I. féléves 
társszabályozási tevékenységéről szóló beszámolóját, és erről levélben értesíti a szakmai 
szervezetet. 
 
18. E-57/2018. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2018. szeptember hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
19. E-58/2018. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2018. szeptember hónapban 
 

A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 

Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 22 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja 2018. 
október 9. 14.00 óra. 
 
Budapest, 2018. október 4. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Kállay Eszter s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 dr. Auer János s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


