
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2018. október 30-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-37. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-37. pontoknál/ 

Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-37. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

dr. Kossuth László főosztályvezető-helyettes /1-37. pontoknál/ 
dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes /1-37. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-37. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-37. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /20-37. pontoknál/ 

dr. Kelemen Linda a jegyzőkönyv vezetője /1-37. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-9. pontoknál/ 
Papp Dániel mb. vezérigazgató /1. pontnál/ 

Fulmer Lászlóné mb. gazdasági és vagyongazdálkodási igazgató /1-4. pontoknál/ 
Gyurity Mónika bírálóbizottsági tag /1-4. pontoknál/ 

Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök /1-4. pontoknál/ 
Madarász István bírálóbizottsági elnök /1-4. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 10 óra 5 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, majd a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók 
napirendre vételét tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 
arányú igen szavazata mellett, 1167/2018. (X. 30.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-222/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról 
MTVA-222/2/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról 
MTVA-223/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 
2018/42. heti bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-224/2018. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2018 pályázati eljárás második 
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-225/2018. A kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok 
elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 
MTVA-226/2018. Pályázati felhívás kibocsátása hangjátékok és hangjátéksorozatok 
gyártásának vissza nem térítendő támogatására (CSERÉSMIKLÓS2018) 
MTVA-227/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Aladdin Camera Rental Kft. költségvetés és 
finanszírozási terv módosítására irányuló kérelme 
MTVA-228/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FOCUSFOX Kft. költségvetés és finanszírozási 
terv módosítására irányuló kérelme 
MTVA-229/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Budapest Film Produkciós Kft. költségvetés és 
finanszírozási terv módosítására irányuló kérelme 
T-56/2018. Az új, lekérhető (online) médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok 
gyártásának és közzétételének vissza nem térítendő támogatására meghirdetett 
NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
412/2018. A "B&T" Szolgáltató Kft. (90,4 Rádió 1 - Velence Meleg-hely 90,4 MHz) helyi 
rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
413/2018. A Kisbíró Kft. (Rádió 7 - Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + 
Kistelek 107,0 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
424/2018. Az INFORÁDIÓ Kft. (Budapest 88,1 MHz) kérelme a médiaszolgáltató hatósági 
szerződésének módosítása iránt 
425/2018. A Médiatanács által a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 18-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
429/2018. A Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 2018. október 17-én 
beérkezett pályázati ajánlat vizsgálata 
430/2018. A PTV STUDIÓ Kft. (2013 Pomáz, Petőfi S. u. 66.) médiaszolgáltató kérelme 
Pomáz TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 
431/2018. A Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 
432/2018. A Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 
433/2018. A PRODO VOICE STUDIO Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 
médiaszolgáltató kérelme 
434/2018. A FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. (Fehérvár Rádió), a VLNC FM Rádió Kft. (101,8 Rádió 
1) és a Radio Plus Kft. (Rádió 1) kérelme a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseinek 
módosítása iránt 
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415/2018. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 9-én 19 órától sugárzott 
„A legbátrabb páros” című műsorszámot kifogásoló bejelentések 
416/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 
médiaszolgáltatáson 2018. augusztus 18. napján sugárzott, „007 Spectre – A fantom 
visszatér” című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 321/2018. számú előterjesztés 
417/2018. Bejelentés a CENTER–RÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. Nyíregyháza 103,9 MHz 
kereskedelmi médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatban 
418/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23–29. közötti működésének vizsgálata [MAMBÓ 
RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 99,4 Rádió 1 (Komló 99,4 MHz) és 90,6 Rádió 1 (Pécs 90,6 
MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatások - az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 324/2018. számú előterjesztés 
419/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23–29. közötti működésének vizsgálata 
[Crossborder Film Kft. által üzemeltetett 93,1 Rádió 1 (Dunaújváros 93,1 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 326/2018. számú előterjesztés 
420/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23-29. közötti működésének vizsgálata [a 
Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett FM 95 – Rádió 1 Debrecen állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 95,0 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás – az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
rendelkezések megsértése] – előzmény: 336/2018. számú előterjesztés 
421/2018. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió 
(vételkörzet: Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2018. július 30–augusztus 5. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
– előzmény: 353/2018. számú előterjesztés 
422/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti működésének 
vizsgálata [Lajta Rádió Kft. által üzemeltetett 103,1 Rádió 1 (Győr 103,1 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
423/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti működésének 
vizsgálata [Rádió Helló Kft. által üzemeltetett 93,7 Rádió 1 (Heves 93,7 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
426/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. október 3-án 6 órai 
kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámmal kapcsolatban 
427/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23–29. közötti működésének vizsgálata [CSABA 
RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 104,0 Rádió 1 (Békéscsaba 104,0 MHz) állandó megnevezésű 
helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 334/2018. számú előterjesztés 
428/2018. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 13-án sugárzott Családi 
titkok című műsorszámot kifogásoló bejelentés 
414/2018. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2018. I. 
félév) 
E-61/2018. Tájékoztató a 2018. augusztus 1-jétől 2018. szeptember 30-ig kiadmányozott 
hivatali döntésekről 
E-62/2018. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 
E-63/2018. A bejelentés alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2017. évre vonatkozó beszámolója 
E-64/2018. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi kereskedelmi 
audiovizuális, valamint a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi 
rádiós és helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatók 2017. évre vonatkozó beszámolója 
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E-65/2018. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 
bekövetkezett változásokról (2018. szeptember 1. - 2018. október 31.) 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-222/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosításáról 
MTVA-222/2/2018. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosításáról 

 
Papp Dániel ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1168/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap – az előterjesztés melléklete szerinti – Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását. 
 
A Médiatanács felkéri az Alap vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési Szabályzatának 2018. november 1. 
napjával vezérigazgatói utasítással történő hatályba léptetéséről. 
 
2. MTVA-223/2018. A Médiatanács által meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati 

eljárás 2018/42. heti bírálóbizottsági ajánlása 
 
Gyurity Mónika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1169/2018. (X. 30.) számú döntése 
az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/42. hetében beérkezett pályázat 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú 
döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) 
események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett 
ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/42. hetében – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi 
pályázatot támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

az iktatószám: MA- 
ESCHERKÁROLY 

2018-…/2018. 

a kedvezményezett  
neve 

a megörökítendő esemény  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

18 Krea-TV Kft. 

Interjú készítése Baránszky  
Tiborral " 

A félelem nélküli ember"  
című dokumentumfilmhez 

1.500.000 

a megítélt támogatás összesen: 1.500.000 Ft 
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2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú 
döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) 
események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett 
ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/42. heti fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázót, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2018/42. 
heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. október 18-ai ajánlása 
 
3. MTVA-224/2018. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2018 pályázati eljárás 

második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Fenyősi Zoltán ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1170/2018. (X. 30.) számú döntése 
a KMUSZ2018 pályázati eljárás második fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 520/2018. (VI. 12.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2018. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2018 
pályázati eljárás második 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- 
KMUSZ2018- 

…/2018. 
a kedvezményezett neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

2 GA-BU Kft. Csurgói Városi Televízió 1 396 090 

13 IRÁNY Média 2012 Kft. Irány Tv 3 786 240 

16 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
CREDO Rádió 938 268 

23 Szabó Ferenc Balaton Rádió 443 133 

30 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Hajdúnánási Televízió 2 089 752 

31 Danubia Televízió Nonprofit Kft. Danubia televízió 5 000 000 

35 Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület Tótvázsony Tv 4 375 888 

37 Centrum Televízió Kft. Centrum TV 4 072 500 

38 FM 4 Rádió Kft. Mária Rádió 1 847 675 

39 Szabadi Attila Régió Plusz Televízió 3 877 288 

41 B.-A.-Z. Megye Betegeiért Alapítvány Csillagpont Rádió 3 000 000 

44 Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft. BONUMTV 5 000 000 

45 Csoboth Zoltán Városi TV Mohács 4 679 992 

13 db a megítélt támogatás összesen: 40.506.826 Ft 
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2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 520/2018. (VI. 12.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2018. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2018 
pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat tartalmi 
ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
KMUSZ2018- 

…/2018. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

5 
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató  

Nonprofit Kft. 
Völgyhíd TV 

6 Budakalászi Média Kft. Rádió Szentendre 

7 Budakalászi Média Kft. TV Budakalász 

9 Katolikus Rádió Zrt. Magyar Katolikus Rádió 

14 AERIEL Kft. Klasszik Rádió 92.1 

18 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió 

19 FONTANA MÉDIA Kft. SOLA RÁDIÓ 

22 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió TV Dunántúl 

24 
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő  

Nonprofit Kft. 
Füzesabonyi Városi Televízió 

29 MŰSOR-HANG Zrt. Trend FM 

34 Apostolmédia Nonprofit Kft. Apostol TV 

36 
Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit  

Kft. 
Zemplén TV 

40 Média Universalis Alapítvány Első Pesti Egyetemi Rádió 

42 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió 

43 MEDIORIX Bt. Rádió Szarvas 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 520/2018. (VI. 12.) számú 
döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2018. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2018 
pályázati eljárás második fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

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

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. október 11-ei ajánlása 
 
4. MTVA-225/2018. A kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására 

meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított pályázatok elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékelése 

 
Madarász István ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1171/2018. (X. 30.) számú döntése 

a HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok 
elkészült filmalkotásainak bírálóbizottsági értékeléséről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 50/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2016 pályázati eljárásban a kedvezményezetté nyilvánított filmalkotások 
bírálóbizottsági értékelését elfogadja, és a bírálóbizottság elnöke részére bruttó 400.000 Ft, 
az értékelésben részt vevő tagok számára bruttó 350.000 Ft díjazást állapít meg. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy intézkedjen a bírálóbizottság elnöke és tagjai részére a megbízási díj 
kifizetéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. szeptember 26-án kelt értékelése 
 
5. MTVA-226/2018. Pályázati felhívás kibocsátása hangjátékok és hangjátéksorozatok 

gyártásának vissza nem térítendő támogatására (CSERÉSMIKLÓS2018) 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1172/2018. (X. 30.) számú döntése 
a CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a hangjátékok és 
hangjátéksorozatok gyártásának vissza nem térítendő támogatására vonatkozó 
CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét 
képező formában. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a 
pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 
 
a döntés mellékletei: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 
– szinopszis űrlap és melléklete 
– pályázati kérelem űrlap 
– részletes produkciós költségvetés 
– adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltatók nyilatkozatai 
– szerkesztői nyilatkozat 
 
6. MTVA-227/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Aladdin Camera Rental Kft. 
költségvetés és finanszírozási terv módosítására irányuló kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1173/2018. (X. 30.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Aladdin 

Camera Rental Kft. költségvetés és finanszírozási terv módosítására irányuló kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Aladdin 
Camera Rental Kft. „A Rubens lány” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-6/2018. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
költségvetés és a 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, a 
médiaszolgáltatót és a Nemzeti Filmirodát. 
 
7. MTVA-228/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FOCUSFOX Kft. költségvetés 
és finanszírozási terv módosítására irányuló kérelme 

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

A Médiatanács 1174/2018. (X. 30.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FOXUSFOX 

Kft. költségvetés és finanszírozási terv módosítására irányuló kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FOCUSFOX 
Kft. „Az én anyukám a legeslegjobb” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-8/2018. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
költségvetés és a 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. 
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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. 
 
8. MTVA-229/2018. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Budapest Film Produkciós Kft. 
költségvetés és finanszírozási terv módosítására irányuló kérelme 

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

A Médiatanács 1175/2018. (X. 30.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Budapest 
Film Produkciós Kft. költségvetés és finanszírozási terv módosítására irányuló kérelméről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Budapest 
Film Produkcós Kft. „Menetrend” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-4/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott költségvetés és a 
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, a 
médiaszolgáltatót és a Nemzeti Filmirodát. 
 
9. T-56/2018. Az új, lekérhető (online) médiatartalmak mint közszolgálati 

műsorszámok gyártásának és közzétételének vissza nem térítendő támogatására 
meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1176/2018. (X. 30.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az új, lekérhető (online) 
médiatartalmak mint közszolgálati műsorszámok gyártásának és közzétételének vissza nem 
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térítendő támogatására meghirdetett NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárásban 
beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja 
meg: 

NEUMANNJÁNOS2018 

Gajdics Ottó 

Koltay Gábor 

Sipos Szilvia 

 
A Médiatanács a NEUMANNJÁNOS2018 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki 
tisztségére Koltay Gábort választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2018. november 15-étől 
2019. május 31-éig tart. 
 
2. 
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 
175.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 150.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 
munkanapon belül kerül kifizetésre. 
 
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. 

 
10. 412/2018. A "B&T" Szolgáltató Kft. (90,4 Rádió 1 - Velence Meleg-hely 90,4 MHz) 

helyi rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
 
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1177/2018. (X. 30.) számú döntése 
a ”B & T” Szolgáltató Kft. (90,4 Rádió 1 – Velence Meleg-hegy 90,4 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
– a ”B & T” Szolgáltató Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti. 
 
11. 413/2018. A Kisbíró Kft. (Rádió 7 - Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz + 

Kistelek 107,0 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változás 
bejelentése 

 
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1178/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Kisbíró Kft. (Rádió 7 – Hódmezővásárhely 97,6 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 

cégadataiban történő változás bejelentése 
 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
– a Kisbíró Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti. 
 
12. 424/2018. Az INFORÁDIÓ Kft. (Budapest 88,1 MHz) kérelme a médiaszolgáltató 

hatósági szerződésének módosítása iránt 
 
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1179/2018. (X. 30.) számú döntése 
az INFORÁDIÓ Kft. (Budapest 88,1 MHz) kérelme a médiaszolgáltató hatósági 

szerződésének módosítása iránt 
 
A Médiatanács az INFORÁDIÓ Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltaknak megfelelően, 
az előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával, a döntés napjával 
hozzájárul a médiaszolgáltató Budapest 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésben szereplő műsortervi vállalásainak 
módosításához, valamint levélben tájékoztatja a médiaszolgáltatót a benyújtott kérelme 
vonatkozásában. 
 
13. 425/2018. A Médiatanács által a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 18-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1180/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Médiatanács által a Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2017. május 18-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján 

és hirdetményi úton 2017. május 18-án közzétett, Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati 
eljárás eredményes. 
 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a 
Kaposvár 99,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 
pályázati eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a „MAMBÓ 
RÁDIÓ” Kft. pályázó. 
 

3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított „MAMBÓ 
RÁDIÓ” Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés 
megkötésére irányuló eljárást.  
 

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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14. 429/2018. A Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 2018. 
október 17-én beérkezett pályázati ajánlat vizsgálata 

 
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1181/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívásra 2018. október 17-én 
beérkezett pályázati ajánlat vizsgálata (MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft.) 

 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) bekezdése, 
valamint a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti vételkörzetű, közösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség használatára 2018. szeptember 7-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. 
pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. pályázót 

 a Formanyomtatvány V.2. pontja szerinti táblázat megfelelő kitöltése, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.4.8.7. pontja szerinti nyilatkozat kiegészítés tekintetében.  
 
15. 430/2018. A PTV STUDIÓ Kft. (2013 Pomáz, Petőfi S. u. 66.) médiaszolgáltató 

kérelme Pomáz TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

 
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1182/2018. (X. 30.) számú döntése 
a PTV STUDIÓ Kft. (2013 Pomáz, Petőfi S. u. 66.) médiaszolgáltató kérelme Pomáz TV 
állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való 

Médiatanács általi elismerésére tárgyban 
 
A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § 
l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – közösségi médiaszolgáltatásként 
ismeri el a PTV STUDIÓ Kft. (2013 Pomáz, Petőfi S. u. 66.) médiaszolgáltató Pomáz TV 
állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal az Mttv. 44. § (9) bekezdése 
alapján a határozathozatal napjától mentesíti a Médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) 
bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 
 
16. 431/2018. A Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1183/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Baja 88,7 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges szövegét, 
és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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A Médiatanács 1184/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Baja 88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatja a Gong Rádió Kft.-t a Baja 
88,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati 
felhívás tervezethez benyújtott észrevétellel kapcsolatban. 
 
17. 432/2018. A Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1185/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Solt 94,1 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás végleges szövegét, 
és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 

A Médiatanács 1186/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Solt 94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatja a Gong Rádió Kft.-t a Solt 
94,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati 
felhívás tervezethez benyújtott észrevétellel kapcsolatban. 
 
18. 433/2018. A PRODO VOICE STUDIO Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti 

rádiós médiaszolgáltató kérelme 
 
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1187/2018. (X. 30.) számú döntése 
a PRODO VOICE STUDIO Zrt. (Budapest 89,5 MHz – Music FM) körzeti rádiós 

médiaszolgáltató kérelme 
 
A Médiatanács a PRODO VOICE STUDIO Zrt. médiaszolgáltató kérelmében foglaltakhoz 
hozzájárul, amelyre tekintettel - az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint - módosításra 
kerül a médiaszolgáltató Budapest 89,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződése.  
 
19. 434/2018. A FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. (Fehérvár Rádió), a VLNC FM Rádió Kft. (101,8 

Rádió 1) és a Radio Plus Kft. (Rádió 1) kérelme a médiaszolgáltatók hatósági 
szerződéseinek módosítása iránt 

 
Dr. Kossuth László ismertette az előterjesztést. Dr. Karas Monika kérdést tett fel az 
előterjesztéssel kapcsolatban, melyre az előterjesztő válaszolt. A Médiatanács a jelen lévő 
tagok egyhangú, 3/3 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 1188/2018. (X. 30.) számú döntése 

a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. (Fehérvár Rádió), a VLNC FM Rádió Kft. (101,8 Rádió 1) és a 
Radio Plus Kft. (Rádió 1) kérelme a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseinek módosítása 

iránt 
 
A Médiatanács megszünteti a szerződéskötést követő naptól a VLNC FM Rádió Kft. 
Székesfehérvár 101,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága és a Radio Plus Kft. Budapest 
96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága között fennálló hálózatba kapcsolódást, és ezzel 
egyidejűleg az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás elfogadásával 
a kérelmében foglaltaknak részben megfelelően engedélyezi, hogy a VLNC FM Rádió Kft. 
Székesfehérvár 101,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága önálló, 24 órás jogosultságként 
működjön tovább, valamint ehhez kapcsolódóan engedélyezi a „101,8 Rádió 1” állandó 
megnevezés módosítását „101,8 BEST FM”-re, továbbá a sajátos arculat, a központi elemek 
és a műsortervi vállalások módosítását. 
 

A Médiatanács 1189/2018. (X. 30.) számú döntése 
a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. (Fehérvár Rádió), a VLNC FM Rádió Kft. (101,8 Rádió 1) és a 

Radio Plus Kft. (Rádió 1) kérelme a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseinek módosítása 
iránt 

 
A Médiatanács engedélyezi a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. Székesfehérvár 94,5 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságának, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás hálózatba 
kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságával, ezzel egyidejűleg az előterjesztés mellékletét képező hatósági 
szerződésmódosítás elfogadásával engedélyezi a „Fehérvár Rádió” állandó megnevezés 
módosítását „94.5 Rádió 1”-re, valamint a sajátos arculat, a központi elemek és a műsortervi 
vállalások módosítását. 
 

A Médiatanács 1190/2018. (X. 30.) számú döntése 
a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. (Fehérvár Rádió), a VLNC FM Rádió Kft. (101,8 Rádió 1) és a 

Radio Plus Kft. (Rádió 1) kérelme a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseinek módosítása 
iránt 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával az 1188/2018. (X. 30.) és az 1189/2018. (X. 30.) döntésére tekintettel 
hozzájárul a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződésének módosítását. 
 
20. 415/2018. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 9-én 19 órától 

sugárzott „A legbátrabb páros” című műsorszámot kifogásoló bejelentések 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1191/2018. (X. 30.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 9-én 19 órától sugárzott „A 

legbátrabb páros” című műsorszámot kifogásoló bejelentések 
 
A Médiatanács nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 
megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőket. 
 
21. 416/2018. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

TV2 médiaszolgáltatáson 2018. augusztus 18. napján sugárzott, „007 Spectre – A 
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fantom visszatér” című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
321/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1192/2018. (X. 30.) számú döntése 
bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 

médiaszolgáltatáson 2018. augusztus 18. napján sugárzott, „007 Spectre – A fantom 
visszatér” című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának megsértése] 
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornán 2018. augusztus 

18-án 18 óra 58 perctől sugárzott „007 Spectre – A fantom visszatér” című műsorszám 
közzétételével megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) 
pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 1 250 000 Ft bírsággal 
sújtja. 

2. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos 
levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

 
22. 417/2018. Bejelentés a CENTER–RÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. Nyíregyháza 103,9 

MHz kereskedelmi médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatban 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1193/2018. (X. 30.) számú döntése  
bejelentés a CENTER-RÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. Nyíregyháza 103,9 MHz kereskedelmi 

médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatban 
 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 
megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
23. 418/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23–29. közötti működésének vizsgálata 

[MAMBÓ RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 99,4 Rádió 1 (Komló 99,4 MHz) és 90,6 Rádió 
1 (Pécs 90,6 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatások - 
az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
324/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1194/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2018. július 23 – 29. közötti működésének vizsgálata [MAMBÓ RÁDIÓ Kft. 
által üzemeltetett 99,4 Rádió 1 (Komló 99,4 MHz) és 90,6 Rádió 1 (Pécs 90,6 MHz) állandó 
megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatások - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 

foglalt rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a MAMBÓ RÁDIÓ Kft. az általa üzemeltetett 99,4 Rádió 1 
(Komló 99,4 MHz) és 90,6 Rádió 1 (Pécs 90,6 MHz) állandó megnevezésű, helyi 
kereskedelmi médiaszolgáltatások 2018. július 23 – 29. közötti működése során megsértette 
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az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 
187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján médiaszolgáltatásonként 40.000,-Ft, összesen 
80.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
 
24. 419/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23–29. közötti működésének vizsgálata 

[Crossborder Film Kft. által üzemeltetett 93,1 Rádió 1 (Dunaújváros 93,1 MHz) 
állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 326/2018. számú 
előterjesztés 

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

A Médiatanács 1195/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2018. július 23–29. közötti működésének vizsgálata [Crossborder Film Kft. 

által üzemeltetett 93,1 Rádió 1 (Dunaújváros 93,1 MHz) állandó megnevezésű helyi 
kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Crossborder Film Kft. az általa üzemeltetett 93,1 Rádió 
1 (Dunaújváros 93,1 MHz) állandó megnevezésű, helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás 
2018. július 23 – 29. közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja 
alapján 40.000 Ft bírsággal sújtja. 
 
25. 420/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23-29. közötti működésének vizsgálata [a 

Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett FM 95 – Rádió 1 Debrecen állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 95,0 MHz) kereskedelmi 
médiaszolgáltatás – az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 33. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 
336/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1196/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Rádió 1–hálózat 2018. július 23-29. közötti működésének vizsgálata [a Médiacentrum 
Debrecen Kft. által üzemeltetett FM 95 – Rádió 1 Debrecen állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Debrecen 95,0 MHz) kereskedelmi médiaszolgáltatás – az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések 

megsértése] 
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiacentrum Debrecen Kft. (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) az FM 95 – Rádió 1 Debrecen állandó megnevezésű adóján a 2018. 
július 23-29. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az 
Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 50.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató FM 95 – Rádió 1 Debrecen 
állandó megnevezésű adóján a 2018. július 23-29. közötti időszakban tizennégy (14) 
alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a 
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Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a 
jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől. 

 
26. 421/2018. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió 

(vételkörzet: Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2018. július 30–augusztus 5. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] – előzmény: 353/2018. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1197/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió (vételkörzet: 

Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi, kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. 
július 30 – augusztus 5. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 

[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Mustár Rádió állandó megnevezésű helyi, 
kisközösségi médiaszolgáltatás 2018. július 30 – augusztus 5. közötti működése során 
megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót 
az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000 Ft bírsággal sújtja.  
 
27. 422/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti 

működésének vizsgálata [Lajta Rádió Kft. által üzemeltetett 103,1 Rádió 1 (Győr 
103,1 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1198/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti működésének vizsgálata [Lajta 

Rádió Kft. által üzemeltetett 103,1 Rádió 1 (Győr 103,1 MHz) állandó megnevezésű helyi 
kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Lajta Rádió Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 103,1 Rádió 1 (Győr 103,1 
MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. augusztus 27 – 
szeptember 2. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy 
az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
 
28. 423/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti 

működésének vizsgálata [Rádió Helló Kft. által üzemeltetett 93,7 Rádió 1 (Heves 
93,7 MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1199/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2018. augusztus 27–szeptember 2. közötti működésének vizsgálata 

[Rádió Helló Kft. által üzemeltetett 93,7 Rádió 1 (Heves 93,7 MHz) állandó megnevezésű 
helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Rádió Helló Kft.-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett 93,7 Rádió 1 (Heves 93,7 
MHz) állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. augusztus 27–
szeptember 2. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy 
az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
 
29. 426/2018. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 

kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. 
október 3-án 6 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című 
műsorszámmal kapcsolatban 

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

A Médiatanács 1200/2018. (X. 30.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2018. október 3-án 6 órai kezdettel 
sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2018. október 3-án 6 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, 
Magyarország!” című műsorszámával nem sértette meg a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában 
meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
30. 427/2018. A Rádió 1-hálózat 2018. július 23–29. közötti működésének vizsgálata 

[CSABA RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 104,0 Rádió 1 (Békéscsaba 104,0 MHz) 
állandó megnevezésű helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 334/2018. számú 
előterjesztés 

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

A Médiatanács 1201/2018. (X. 30.) számú döntése 
a Rádió 1-hálózat 2018. július 23–29. közötti működésének vizsgálata [CSABA RÁDIÓ Kft. 

által üzemeltetett 104,0 Rádió 1 (Békéscsaba 104,0 MHz) állandó megnevezésű helyi 
kereskedelmi médiaszolgáltatás - az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a CSABA RÁDIÓ Kft. az általa üzemeltetett 104,0 Rádió 1 
(Békéscsaba 104,0 MHz) állandó megnevezésű, helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. 
július 23–29. közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
40.000 Ft bírsággal sújtja. 
 
31. 428/2018. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 13-án sugárzott 

Családi titkok című műsorszámot kifogásoló bejelentés 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1202/2018. (X. 30.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2018. október 13-án sugárzott Családi titkok című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés 
 
A Médiatanács nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 
megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
32. 414/2018. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 

(2018. I. félév) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/3 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1203/2018. (X. 30.) számú döntése 
Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2018. I. félév) 

 
A Médiatanács elfogadja a Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók 
műsoraiban (2018. I. félév) c. tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács 
honlapján. 

 
33. E-61/2018. Tájékoztató a 2018. augusztus 1-jétől 2018. szeptember 30-ig 

kiadmányozott hivatali döntésekről 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
34. E-62/2018. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 

tárgyában hozott ítéletek/végzések 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
35. E-63/2018. A bejelentés alapján működő helyi és körzeti közösségi 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2017. évre vonatkozó beszámolója 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
36. E-64/2018. A földfelszíni terjesztésű helyi, körzeti kereskedelmi rádiós és helyi 

kereskedelmi audiovizuális, valamint a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi 
és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatók 
2017. évre vonatkozó beszámolója 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
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37. E-65/2018. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 

bekövetkezett változásokról (2018. szeptember 1. - 2018. október 31.) 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 00 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2018. november 5. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

dr. Kelemen Linda s. k. 
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