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dr. Lipták Eszter bírálóbizottsági tag /1. pontnál/ 

Pelyach Gergely bírálóbizottsági elnök /1-3. pontoknál/ 
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Az ülést Karas Monika 10 óra 5 perckor megnyitotta, megállapította annak 
határozatképességét, és bejelentette, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője dr. Vass Ágnes. Ezt 
követően az Elnök feltette szavazásra a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékoztatók napirendre vételét. A Médiatanács a tagok 3/5 arányú szavazatának egyszerű 
többségével, 668/2019. (VI. 4.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 
napirendre: 
 
MTVA-131/2019. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás első 
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-132/2019. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás 
bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-134/2019. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült hangjátékainak 
bírálóbizottsági értékelése 
MTVA-135/2019. Pályázati felhívás kibocsátása a magyarországi közösségi 
médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 
médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi vissza nem 
térítendő támogatására (KMUSZ2019) 
MTVA-136/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. költségvetés és finanszírozási terv 
módosítási kérelme 
369/2019. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jelleggel történő használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívásra 2019. május 
20-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
370/2019. Az LB Rádió Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása iránt a Zalaegerszeg 88,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
tekintetében 
371/2019. Az INFORÁDIÓ Kft. (INFORÁDIÓ) Budapest 88,1 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
373/2019. Az FM7 Eger Kft. (Eger 100,7 MHz – FM7 100.7) helyi rádiós médiaszolgáltató 
kérelme hatósági szerződésének módosítása iránt 
374/2019. Felkérés a Szentes 106,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
375/2019. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata 
376/2019. A rádiós médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata 
377/2019. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2019. április 12-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 
378/2019. A Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
381/2019. A Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 
és pályázati felhívás tervezete 
382/2019. A Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára indított 
pályázati eljárás megszüntetése 
383/2019. A B.-A.-Z. Megye Betegeiért Alapítvány (Csillagpont Rádió) bejelentése a Miskolc 
103,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
384/2019. A Cuttingroom Bt. (2687 Bercel, Gácsi út 25.) médiaszolgáltató kérelme Gólya Tv 
állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való 
Médiatanács általi elismerésére 
367/2019. A Magyar Múzsa Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Ibolya [Esztergom 97,4 MHz + 
Piliscsaba 104,2 MHz + Dömös 104,9 MHz] állandó megnevezésű, helyi közösségi 
médiaszolgáltatás 2019. március 4-10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
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megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés h) pontjában 
foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 272/2019. számú előterjesztés 
368/2019. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 
csatornán 2019. április 5-én 06:15 órás kezdettel sugárzott „Mokka” című műsorszámmal 
kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdésének c) pontjában 
foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 270/2019. számú előterjesztés 
379/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 adóján 2019. május 9-én 19 óra 14 perctől 
sugárzott Bezár a bazár! és a 2019. május 10-én 6 óra 15 perctől sugárzott Mokka című 
műsorszámokat kifogásoló bejelentések [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 
380/2019. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 
médiaszolgáltatáson 2019. április 8., 9. és 13. napján sugárzott „Balázsék” című műsorszám 
korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
megsértése] előzmény: 273/2019. számú előterjesztés 
372/2019. A 20%-os bűncselekmény-arány vizsgálata a hírműsorokban (2018) 
T-39/2019. A Médiatanács közreműködése a XV. Göcsej Filmszemlén (2019. szeptember 
14.) 
E-33/2019. A cseh médiahatóság határozata az AMC NETWORKS CENTRAL EUROPE, 
S.R.O. médiaszolgáltatóval kapcsolatosan [az AMC csatornán 2018. április 7-én közzétett „A 
barlang”, valamint a Film Mánia csatornán 2018. december 31-én sugárzott „Csak azért is 
szerelem” című műsorszámokat a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértése szempontjából kifogásoló bejelentések] 
E-34/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. május hónapban  
E-35/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. május hónapban  
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-131/2019. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati 

eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Dr. Lipták Eszter ismertette a bírálóbizottság ajánlását. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 669/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás első fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1.  
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
első fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat 
kizárja: 
 

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

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 

16 Békéscsabai Médiacentrum Kft. 7.Tv Híradó 

20 Pécsi Kommunikációs Központ Kft. Pécs TV Tónusok  

21 Pécsi Kommunikációs Központ Kft. Pécs TV Híradó 

41 LP Média Kft. "hatoscsatorna" Nagykörút 

49 GYULA TV Kft. Gyula Televízió Híradó 
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2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
első fordulójában a „közéleti magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és 
ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó műsor  

típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

7 SÁGHY-SAT Kft. 
Városi Televízió  

Bóly 
Napjaink/Közéleti  

magazin 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

22 
PART-OLDALAK  
Kulturális Egylet 

Dunaföldvár TV Földvár Mozaik 
közéleti  
magazin 

3 120 000 

24 
Füzesabonyi Városi  
Televíziózást Segítő  

Nonprofit Kft. 

Városi Televízió  
Füzesabony 

Heti Krónika 
közéleti  
magazin 

3 099 000 

40 
Mór Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 
VTV Mór Köztér 

közéleti  
magazin 

3 120 000 

44 
Nánás Pro Cultura  

Nonprofit Kft. 
Hajdúnánási  

Televízió 
Nánási Krónika 

közéleti  
magazin 

3 180 000 

48 
Szentgotthárd Városi  

Televízió Nonprofit Kft. 
Gotthárd TV Híradó plusz 

közéleti  
magazin 

2 760 000 

50 
Regionális Televízió  

Esztergom Kft. 
RÉGIÓ TV  
Esztergom 

Háttér 
közéleti  
magazin 

3 164 000 

52 RTV. Szekszárd Kft. RTV Szekszárd Köz-Tér 
közéleti  
magazin 

3 060 000 

8 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 24.623.000 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
első fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és 
ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 
kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

1 
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ  

Nonprofit Kft. 
Kapos Televízió Kapospont hírműsor 9 920 000 

4 
Ózdi Kommunikációs  

Nonprofit Kft. 
Ózdi Városi  

Televízió 
Ózdi Krónika hírműsor 9 680 000 

6 
MÉDIA EGER Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Városi Televízió  
Eger - TV Eger 

Hír Adás hírműsor 9 360 000 

13 
Halasi Média és Kultúra  

Nonprofit Kft. 
Halas TV Híradó hírműsor 9 400 000 

14 
Makói Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Makói Városi TV Híradó hírműsor 9 360 000 

25 
Ceglédi TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Ceglédi Városi  

Televízió 
Híradó hírműsor 9 300 000 

29 
VÁROS-KÉP  

NONPROFIT KFT. 
Nyíregyházi  

Televízió 
Híradó hírműsor 9 960 000 

43 
Zemplén Televízió  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Zemplén TV Hír7 hírműsor 10 200 000 

8 db „hírműsor” kategóriában összesen: 77.180.000 Ft 
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4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
első fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a „közéleti magazin” 
műsortípusra meghatározott keretösszegből fennmaradó 1.627.000 Ft, illetve a „hírműsor” 
műsortípusra meghatározott keretösszegből fennmaradó 5.820.000 Ft-ból 5.219.000 Ft 
átcsoportosításával – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 
elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést az alábbi pályázatokat 
támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 
iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 
a megítélt  

támogatás (Ft) 

2 Médiacentrum Debrecen Kft. Debrecen Televízió 
Debreceni  
Színképek 

kulturális  
magazin 

2 080 000 

11 Halom Televízió Nonprofit Kft. Halom Televízió Paletta 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

12 Budakalászi Média Kft. TV Budakalász Kultúrcseppek 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

17 
Érdi Városi Televízió és  
Kulturális Nonprofit Kft. 

Érd TV Fény-Kép 
kulturális  
magazin 

1 838 400 

23 Pápa Városi Televízió 
Pápa Városi  

Televízió 
Végre péntek! 

kulturális  
magazin 

2 120 000 

27 Baja Marketing Kft. Bajai Televízió Bajai Kultúra 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

30 
Szegedi Rendezvény- és  

Médiaközpont Nonprofit Kft. 
Városi TV Szeged Körút 

kulturális  
magazin 

2 040 000 

33 "KÖLCSEY" Nonprofit Kft. Kölcsey Televízió Víg-Kend 
kulturális  
magazin 

2 120 000 

36 
Zalaegerszegi Televízió és  

Rádió Kft. 
Zalaegerszegi  

Televízió 
KultúrKör 

kulturális  
magazin 

2 077 600 

42 MEDIA SOLUTIONS Kft. Somogy TV Mottó 
kulturális  
magazin 

2 080 000 

47 ÉK-TV Kft. Pannon Televízió Pécsi Kör 
kulturális  
magazin 

2 000 000 

11 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 22.596.000 Ft 

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

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

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

9 CUTTINGROOM Bt. Gólya TV 
Gólyahír  
magazin 

közéleti  
magazin 

10 Baranya Televízió Kft. Baranya Televízió Publikum 
közéleti  
magazin 

28 
Püspökladányi Tájékoztató és  

Közművelődési Központ,  
Könyvtár, Múzeum 

Ladány Televízió Egy hét 
közéleti  
magazin 

38 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió TV Dunántúl 
Közéleti  
Magazin 

közéleti  
magazin 

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

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

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

8 DIGART-M Kft. Szentes Televízió Híradó hírműsor 

15 
Érdi Városi Televízió és  
Kulturális Nonprofit Kft. 

Érd TV Híradó hírműsor 

18 Budakalászi Média Kft. TV Budakalász Budakalász Ma hírműsor 

19 "CSABA TV" Kft. CSABA TV Híradó hírműsor 

31 "KÖLCSEY" Nonprofit Kft. Kölcsey Televízió Híradó hírműsor 

32 
Szegedi Rendezvény- és  

Médiaközpont Nonprofit Kft. 
Városi TV Szeged Szegedi Hírek hírműsor 

37 Tolnatáj Zrt. Tolnatáj Televízió Híradó hírműsor 

39 ÉK-TV Kft. Pannon Televízió Híradó hírműsor 

51 Danubia Televízió Nonprofit Kft. Danubia Televízió Hírpercek hírműsor 

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

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

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

26 Fehérvár Médiacentrum Kft. Fehérvár Televízió Paletta Magazin 
kulturális  
magazin 

45 Domino Tv Zrt. d1 tv 
Vasárnapi  
művészet 

kulturális  
magazin 

46 
Zemplén Televízió  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Zemplén TV Mecénás 

kulturális  
magazin 

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

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

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

34 GA-BU Kft. 
Csurgói Városi  

Televízió 
Csurgói  

Hírmagazin 
közéleti  
magazin 

 
9. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
első fordulójában a „hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
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iktatószám: MA- 
TVÁLLANDÓ 
2019-…./2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

5 
Kalocsa Kulturális  

Központ és Könyvtár 
Kalocsa Városi  

Televízió 
Kalocsai  
híradó 

hírműsor 

35 Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. 
Gyöngyösi Városi  

Televízió 
Aktuális hírműsor 

 
10. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
első fordulójában a „kulturális magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét 
képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem 
részesíti támogatásban: 
 

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

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó  

műsor címe 
az állandó  

műsor típusa 

3 GROBOL Kft. D+ TV Kultúr-Köz 
kulturális  
magazin 

 
11. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
második fordulójának „közéleti magazin” kategóriájában kiosztható keretösszegét 
601.000 Ft-tal megnöveli.  
 
12. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú 
döntésével a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati 
eljárás első fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 
b) 5 napon belül a pályázati eljárás első fordulójának eredményéről, illetve a második 

fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap honlapján 
hozza nyilvánosságra, 

c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 
fejezete 14.4. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának 
visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. május 23-án kelt ajánlása 
 
 
2. MTVA-132/2019. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati 

eljárás bírálóbizottsági ajánlása 
 
Pelyach Gergely ismertette a bírálóbizottság ajánlását. Elnök Asszony kérdésére dr. Kocsis 
Noémi válaszolt. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú egyszerű többségével elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 670/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1172/2018. (X. 30.) számú 
döntésével a hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának támogatására meghirdetett 
CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárásból az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem 
megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
CSERÉS 
MIKLÓS 

2018-…/2019. 

a pályázó neve a hangjáték tervezett címe 

6 7Popfilm Kft. Alakok 

13 DIGIPOST Kft. Millie 

14 iStars Media Kft Az álmokat valóra váltó 

21 Crossborder Film Kft. Az elsodort falu 

25 AnzixFilm Kft. Böll tizedes Magyar-országon 

27 FILM-MÁGNES Kft. Fiaim, hol vagytok? 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1172/2018. (X. 30.) számú 
döntésével a hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának támogatására meghirdetett 
CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárásban – a keretösszeget a támogatási előirányzat 
kötelezettségvállalással nem terhelt részének terhére 1.205.000 Ft-tal megemelve – 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-CSERÉS 

MIKLÓS 
2018-…/2019. 

a kedvezményezett  
neve 

a hangjáték  
tervezett címe 

a rendező neve 
az adásba szerkesztést 

vállaló média- 
szolgáltató 

a megítélt 
támogatás (Ft) 

1 
Média Universalis  

Alapítvány 
A Kékszakállú Hézer Luca Sára 

Civil Rádiózásért  
Alapítvány 

1 045 000 

2 
Makabor Studió  

Kft. 
Ahogy megcsillan Csukás Sándor Karc FM Média Kft. 3 200 000 

3 
VIDEOPLUS  

Kulturális Betéti  
Társaság  

Balatoni utazás  
Gróf Széchenyi  
István nyomán 

Bonta Zoltán Karc FM Média Kft. 2 100 000 

4 Walkers Média Bt. Az eltűnt korona 
Villas-Boas  

Antonio 
Karc FM Média Kft. 2 500 000 

7 
Katolikus Rádió  

Zrt.  
Süsüke a  

sárkánykirályfi 
Egri Bálint 

Magyar Katolikus  
Rádió Zrt. 

2 980 000 

8 
Katolikus Rádió  

Zrt.  
Békekötés E. Román Kata 

Magyar Katolikus  
Rádió Zrt. 

880 000 

9 
Katolikus Rádió  

Zrt.  
Földanyó és a  

flórik népe 
E. Román Kata 

Magyar Katolikus  
Rádió Zrt. 

1 600 000 

10 
Katolikus Rádió  

Zrt.  
A gránátalma íze Schnell Ádám 

Magyar Katolikus  
Rádió Zrt. 

1 500 000 

11 
SHANNON  
IRODA Bt.  

Villámlik  
messziről... 

Simon Judit 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú  
Kft. 

2 000 000 

12 
Katolikus Rádió  

Zrt.  
Múltaknák Egri Bálint 

Magyar Katolikus  
Rádió Zrt. 

2 600 000 

15 
Ametist-Művészeti  

Kft. 
A hipnózis halottja Körösényi Dániel Karc FM Média Kft. 5 000 000 

16 
SZUPERMODERN  

STÚDIÓ Kft.  
Szabadjárat Fazakas Péter 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
2 920 000 

17 
Nézőművészeti  
Nonprofit Kft. 

Kitömött barbár -  
Angelo Soliman 

Rusznyák Gábor Karc FM Média Kft. 3 000 000 

18 
Nézőművészeti  
Nonprofit Kft. 

A kézmosás  
fontosságáról 

Scherer Péter Karc FM Média Kft. 2 000 000 

19 
Kaneta Produkció  

Kft. 
Osztozkodók Markovits Ferenc 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
2 650 000 
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20 
Kaneta Produkció  

Kft. 
Budapesti  

tündérmesék 
Csizmadia Tibor 

Duna  
Médiaszolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
3 550 000 

22 
SHANNON  
IRODA Bt.  

Az utolsó parancs Simon Judit 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú  
Kft. 

2 000 000 

23 "Bologna" Bt. Pixel 
Papp Gábor  
Zsigmond 

Klubrádió Zrt. 4 500 000 

24 
Katolikus Rádió  

Zrt.  
A piros  

tengeralattjáró 
Papp Dániel 

Magyar Katolikus  
Rádió Zrt. 

1 300 000 

26 
Természetfilm.hu  

Egyesület  
Hovatovább  
Magyarok 

Tamás Zsolt 
Duna  

Médiaszolgáltató  
Nonprofit Zrt. 

3 880 000 

20 db a megítélt támogatás összesen: 51.205.000 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1172/2018. (X. 30.) számú 
döntésével a hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának támogatására meghirdetett 
CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárásban – a jelen döntés mellékletét képező 
bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi 
pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA-CSERÉS 

MIKLÓS 
2018-…/2019. 

a pályázó neve 
a hangjáték  

tervezett címe 
a rendező neve 

az adásba szerkesztést  
vállaló médiaszolgáltató 

5 Walkers Média Bt. Habszifon 
Villas-Boas  

Antonio 
Karc FM Média Kft. 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1172/2018. (X. 30.) számú 
döntésével a hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának támogatására meghirdetett 
CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás beadási és bírálati szakaszát 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 
eredményéről szóló közleményt, 

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

 a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. május 22-én kelt ajánlása 
 
 
3. MTVA-134/2019. A Médiatanács által meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok elkészült hangjátékainak 
bírálóbizottsági értékelése 

 
Pelyach Gergely ismertette a bírálóbizottság ajánlását. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 671/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a CSERÉSMIKLÓS2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázatok 

elkészült hangjátékainak bírálóbizottsági értékeléséről 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1060/2017. (X. 10.) számú 
döntésével a hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások 
támogatására meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2017 pályázati eljárásban a kedvezményezetté 
nyilvánított hangjátékok bírálóbizottsági értékelését elfogadja, és a bírálóbizottság elnöke 
részére bruttó 400.000 Ft, az értékelésben részt vevő tagok részére 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 díjak 
kifizetéséről. 
 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. május 22-én kelt értékelése 
 
 
4. MTVA-135/2019. Pályázati felhívás kibocsátása a magyarországi közösségi 

médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 
médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi 
vissza nem térítendő támogatására (KMUSZ2019) 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 672/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a KMUSZ2019 pályázati felhívás kibocsátásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a magyarországi közösségi 
médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 
médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi vissza nem 
térítendő támogatására vonatkozó KMUSZ2019 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: 
– pályázati kérelem űrlap 
– pályázó nyilatkozata 
– adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat 
– költségvetés 
 
 
5. MTVA-136/2019. 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 tagjainak 3/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 673/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. 

költségvetés és finanszírozási terv módosítási kérelméről 
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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. 
„Cukrász dinasztiák” című, MA-EMBERJUDIT2017-49/2017. 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. 369/2019. A Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jelleggel történő használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati 
felhívásra 2019. május 20-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 674/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 

történő használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívásra 2019. május 20-án 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Karc FM Média Kft.) 

 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2019. április 18-án közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. és 1.11.10.2. 
pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót hiánypótlásra hívja fel az 
alábbiak tekintetében:  

 a Pályázati Felhívás 2.6.10.2. pontja szerinti nyilatkozatot ismételten nyújtsa be,  

 a Pályázati Felhívás 2.6.11.1. c) pontja szerinti cégkivonat eredeti, vagy a közjegyző 
által hitelesített másolat eredeti példányának, illetve az illetékes cégbíróság 
változásbejegyző végzésének eredeti, vagy a közjegyző által hitelesített másolat 
eredeti példányát nyújtsa be, valamint 

 a Pályázati Felhívás 2.6.11.1. f) pontja szerinti, a Közép-Európai Sajtó és Média 
Alapítvány bejegyzését igazoló dokumentum eredeti, vagy a közjegyző által 
hitelesített másolat eredeti példányát nyújtsa be. 

 
A Médiatanács 675/2019. (VI. 4.) számú döntése 

a Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívásra 2019. május 20-án 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (FM 4 Rádió Kft.) 
 



12 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Balatonfüred 96,2 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2019. április 18-án közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. és 1.11.10.2. 
pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó FM 4 Rádió Kft. pályázót hiánypótlásra hívja arra 
nézve, hogy a Formanyomtatvány VI.3. pontja szerinti mérlegterveket és eredménykimutatás 
terveket ismételten töltse ki, és nyújtsa be a Pályázati Felhívás 2.1.5. pontjának megfelelően. 
 
 
7. 370/2019. Az LB Rádió Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a Zalaegerszeg 88,9 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 676/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az LB Rádió Kft. helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének 

halasztása iránt a Zalaegerszeg 88,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a médiaszolgáltató kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az LB Rádió Kft. a 
Zalaegerszeg 88,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a médiaszolgáltatást 
2019. június 20. napja helyett legkésőbb 2019. augusztus 19. napján kezdhesse meg. 
 
 
8. 371/2019. Az INFORÁDIÓ Kft. (INFORÁDIÓ) Budapest 88,1 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 677/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az INFORÁDIÓ Kft. (INFORÁDIÓ) Budapest 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet 
elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján az 
INFORÁDIÓ Kft. Budapest 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – 
amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem 
teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2024. szeptember 1-ig megújítja. 
 
 
9. 373/2019. Az FM7 Eger Kft. (Eger 100,7 MHz – FM7 100.7) helyi rádiós 

médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződésének módosítása iránt 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 

A Médiatanács 678/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az FM7 Eger Kft. (Eger 100,7 MHz – FM7 100.7) helyi rádiós médiaszolgáltató kérelme 

hatósági szerződésének módosítása iránt 
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1. A Médiatanács az FM7 Eger Kft. (Eger 100,7 MHz) helyi rádiós médiaszolgáltató 
kérelmére, attól részben eltérően az előterjesztés 1. számú mellékletét képező hatósági 
szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul a médiaszolgáltatás sajátos arculatának, 
központi elemeinek és műsortervi vállalásainak módosításához 2019. június 8. napjától.  

 
2. A Médiatanács a médiaszolgáltatás állandó megnevezésének módosítása tekintetében 

előterjesztett kérelemhez nem járul hozzá, és indokairól az előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező levélben foglaltak szerint tájékoztatja a médiaszolgáltatót. 

 
 
10. 374/2019. Felkérés a Szentes 106,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 679/2019. (VI. 4.) számú döntése 
felkérés a Szentes 106,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Szentes 106,1MHz 
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. 
 
 
11. 375/2019. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei 

teljesítésének vizsgálata 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, és előadta, hogy a XII. számú döntési 
javaslatban szereplő médiaszolgáltató médiaszolgáltatói minősége megszűnt, ezért vele 
szemben okafogyottá vált a hatósági eljárás megindítása. A Médiatanács tagjainak 3/5 
arányú egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, azzal, hogy a 
XII. számú döntési javaslatot törölte, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 680/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv)] 
 
A Médiatanácsa Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Bonum 
Tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése 
alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta 
kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 681/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. (Pannon Tv)] 
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A Médiatanács az ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Pannon 
Tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése 
alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta 
kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 682/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[TISZApART MÉDIA Kft. (TiszapART TV)] 
 
A Médiatanács a TISZApART MÉDIA Kft. médiaszolgáltatóval szemben a TiszapART TV 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése 
alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta 
kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 683/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[New Digital Média Kft. (FIT HD)] 
 
A Médiatanács a New Digital Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben a FIT HD állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján 
hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek 
teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 684/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. (TV4, STORY 4, GALAXY)] 
 
A Médiatanács a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. médiaszolgáltatóval 
szemben a TV4, STORY 4, és a GALAXY állandó megnevezésű médiaszolgáltatásai 
tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) 
és 22. § (6) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete 
tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 685/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[New Wave Media Group Kft. (Life Network, Ozone Network)] 
 
A Médiatanács a New Wave Media Group Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Life Network 
és az Ozone Network állandó megnevezésű médiaszolgáltatásai tekintetében az Mttv. 167. § 
(1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) és 22. § (6) bekezdése 
szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év 
vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 686/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[B+B Kft. (Pátria TV)] 
 
A Médiatanács a B+B Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Pátria TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít 
az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete 
tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
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A Médiatanács 687/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (BKTV)] 
 
A Médiatanács a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. médiaszolgáltatóval szemben a BKTV 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése 
alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta 
kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 688/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Dede Zsoltné Sári Andrea egyéni vállalkozó (Kék-Kálló TV Derecske)] 
 
A Médiatanács Dede Zsoltné Sári Andrea egyéni vállalkozó médiaszolgáltatóval szemben a 
Kék-Kálló TV Derecske állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 
167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti 
műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év 
vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 689/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Budakalászi Média Kft. (VKC Televízió)] 
 
A Médiatanács a Budakalászi Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben a VKC Televízió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése 
alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta 
kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 690/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Filmvarázs Stúdió Kft. (T1TV)] 
 
A Médiatanács a Filmvarázs Stúdió Kft. médiaszolgáltatóval szemben a T1TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján 
hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek 
teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 691/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 
[Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány (Kisteleki Városi 

Televízió)] 
 
A Médiatanács a Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány 
médiaszolgáltatóval szemben a Kisteleki Városi Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít 
az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete 
tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 692/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Mag Televízió Kft. (MAG Televízió)] 
 
A Médiatanács a Mag Televízió Kft. médiaszolgáltatóval szemben a MAG Televízió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján 
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hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek 
teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 693/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. (Nagykállói Televízió)] 
 
A Médiatanács a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 
Nagykállói Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § 
(1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti 
műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év 
vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 694/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (Hajdúnánási Televízió)] 
 
A Médiatanács a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 
Hajdúnánási Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 
167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti 
műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év 
vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 695/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Pengő Ferenc egyéni vállalkozó (Karcag Televízió)] 
 
A Médiatanács Pengő Ferenc egyéni vállalkozó médiaszolgáltatóval szemben a Karcag 
Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) 
bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta 
kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 696/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécs TV)] 
 
A Médiatanács a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Pécs 
TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése 
alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta 
kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 697/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Sanocki Péter egyéni vállalkozó (Balmazújváros Televízió)] 
 
A Médiatanács Sanocki Péter egyéni vállalkozó médiaszolgáltatóval szemben a 
Balmazújváros Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 
167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti 
műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év 
vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 698/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Sárrét Média Bt. (Sárrét TV)] 
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A Médiatanács a Sárrét Média Bt. médiaszolgáltatóval szemben a Sárrét TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján 
hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek 
teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 699/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Szabadi Attila egyéni vállalkozó (Régió Plusz Televízió)] 
 
A Médiatanács Szabadi Attila egyéni vállalkozó médiaszolgáltatóval szemben a Régió Plusz 
Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) 
bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta 
kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 700/2019. (VI. 4.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

[Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. (Kecel Városi Televízió)] 
 
A Médiatanács a Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 
Kecel Városi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 
167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti 
műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év 
vonatkozásában. 
 
 
12. 376/2019. A rádiós médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 

vizsgálata 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 701/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a rádiós médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata (Magyar 

Katolikus Rádió Alapítvány – Szent István Rádió és Szent István Rádió 96,4) 
 
A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány médiaszolgáltatóval szemben a Szent 
István Rádió és a Szent István Rádió 96,4 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásai 
tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 21. § (2) 
és 22. § (6) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete 
tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 702/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a rádiós médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata (Actor 

Informatika és Nyomda Kft. – Pont Rádió) 
 
A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Pont 
Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése 
alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 21. § (2) bekezdése szerinti műsorkvóta 
kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év vonatkozásában. 
 

A Médiatanács 703/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a rádiós médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

(Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület – Rádió Sun) 
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A Médiatanács a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület médiaszolgáltatóval szemben a 
Rádió Sun állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) 
bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 21. § (1)-(2) és 22. § (5) bekezdése 
szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2018. év 
vonatkozásában. 
 
 
13. 377/2019. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2019. április 12-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 704/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2019. április 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 
 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati 
eljárásban benyújtott valamennyi pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – megállapítja 
az Mttv. 62. § (2) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.3.2. pontja alapján, hogy az 
Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen.  

 
2. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 

A Médiatanács 705/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2019. április 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 
 
A Médiatanács felkéri a Hivatalt a 277/2019. (III. 5.) számú döntésével elfogadott 
frekvenciatervű Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára irányuló pályázati felhívás tervezetére vonatkozó 
előterjesztés kidolgozására. 
 
 
14. 378/2019. A Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 706/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Békés 94,4 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 
szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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15. 381/2019. A Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 707/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv 

(MHz) 

ERP 
max 
(kW) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…°-…°/dB 

**Telepítési  
feltételek 

Miskolc 95,1 1 146 217.000 10 - 25 H D 
100°- 120°/3dB 
300°- 330°/4dB 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
20°46’32”;  
48°05’57” 

 
A Médiatanács 708/2019. (VI. 4.) számú döntése 

a Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Miskolc 95,1 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
16. 382/2019. A Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára indított pályázati eljárás megszüntetése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 709/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a Tardos 95,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára indított pályázati 

eljárás megszüntetése 
 
1. A Médiatanács a honlapján és hirdetményi úton 2019. április 24-én a Tardos 95,5 MHz 

helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára közösségi jelleggel közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárást az Mttv. 61. § (1) bekezdés a) pontja, 
illetve a pályázati felhívás 1.12.4.1. a) pontja alapján az előterjesztés mellékletét képező 
végzésben foglaltak szerint megszünteti. 

 
2. A Médiatanács a pályázati eljárás megszüntetéséről szóló döntését hirdetményi úton, 

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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17. 383/2019. A B.-A.-Z. Megye Betegeiért Alapítvány (Csillagpont Rádió) bejelentése a 
Miskolc 103,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 710/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a B.-A.-Z. Megye Betegeiért Alapítvány (Csillagpont Rádió) bejelentése a Miskolc 103,0 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
 
A Médiatanács a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvány kiválással történő 
szétválását, és a Csillagpont Rádió Alapítvány jogutódlását az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint átvezeti a Miskolc 103,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó 
hatósági szerződésben. 
 
 
18. 384/2019. A Cuttingroom Bt. (2687 Bercel, Gácsi út 25.) médiaszolgáltató kérelme 

Gólya Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 711/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a Cuttingroom Bt. (2687 Bercel, Gácsi út 25.) médiaszolgáltató kérelme Gólya 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 Cuttingroom Bt. (2687 Bercel, Gácsi út 25.) médiaszolgáltató Gólya 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. 
 
 
19. 367/2019. A Magyar Múzsa Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Ibolya [Esztergom 

97,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Dömös 104,9 MHz] állandó megnevezésű, helyi 
közösségi médiaszolgáltatás 2019. március 4-10. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § 
(4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 272/2019. 
számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 712/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a Magyar Múzsa Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Ibolya [Esztergom 97,4 MHz + Piliscsaba 
104,2 MHz, + Dömös 104,9 MHz] állandó megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 
2019. március 4-10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések 

megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar Múzsa Kft. az általa üzemeltetett Mária Rádió 
Ibolya [Esztergom 97,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz, + Dömös 104,9 MHz] állandó 
megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 2019. március 4-10. közötti működése 
során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének h) 
pontjában foglalt rendelkezéseket, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 
alpontja alapján 10.000 Ft bírsággal sújtja. 
 
 
20. 368/2019. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

TV2 csatornán 2019. április 5-én 06:15 órás kezdettel sugárzott „Mokka” című 
műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 
270/2019. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 713/2019. (VI. 4.) számú döntése 
bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 csatornán 

2019. április 5-én 06:15 órás kezdettel sugárzott „Mokka” című műsorszámmal kapcsolatban 
[az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 

rendelkezések megsértése] 
 
1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornán 2019. április 5-én 

06:15 órás kezdettel sugárzott „Mokka” című műsorszám közzétételével egy alkalommal 
megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdésének c) pontját, ezért az 
Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 1.450.000 Ft bírsággal sújtja. 

 
2. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos 

levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
21. 379/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 adóján 2019. május 9-én 19 óra 14 perctől 

sugárzott Bezár a bazár! és a 2019. május 10-én 6 óra 15 perctől sugárzott Mokka 
című műsorszámokat kifogásoló bejelentések [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 
10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 714/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 adóján 2019. május 9-én 19 óra 14 perctől sugárzott Bezár a 

bazár! és a 2019. május 10-én 6 óra 15 perctől sugárzott Mokka című műsorszámokat 
kifogásoló bejelentések [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács a mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának két alkalommal történt megsértése tárgyában a TV2 csatornán 2019. május 9-én 
19 óra 14 perctől sugárzott Bezár a bazár!, és a 2019. május 10-én 6 óra 15 perctől 
sugárzott Mokka című műsorszámok korhatári besorolása és közzétételi időpontja miatt, 
valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel 
kapcsolatban. 
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22. 380/2019. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 
médiaszolgáltatáson 2019. április 8., 9. és 13. napján sugárzott „Balázsék” című 
műsorszám korhatár-besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] előzmény: 273/2019. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 715/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) médiaszolgáltatáson 2019. 

április 8., 9. és 13. napján sugárzott „Balázsék” című műsorszám korhatár-besorolása [az 
Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 
állandó elnevezésű körzeti kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatásán 2019. április 8., 9. és 
13. napján sugárzott „Balázsék” című műsorszám közzétételével három alkalommal 
megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján 1 050 000 Ft bírsággal 
sújtja.  
 
 
23. 372/2019. A 20%-os bűncselekmény-arány vizsgálata a hírműsorokban (2018) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 716/2019. (VI. 4.) számú döntése 
A 20%-os bűncselekmény-arány vizsgálata a hírműsorokban (2018) 

 
A Médiatanács elfogadja A 20%-os bűncselekmény-arány vizsgálata a hírműsorokban 
(2018) c. anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 
 
 
24. T-39/2019. A Médiatanács közreműködése a XV. Göcsej Filmszemlén (2019. 

szeptember 14.) 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést, melyhez hozzászólt Dr. Karas Monika és dr. 
Karácsony Kamilla. Elnök Asszony szóbeli módosító indítványban javasolta, hogy az 5. és 6. 
számú táblázatot töröljék. A Médiatanács tagjainak 3/5 arányú egyszerű többségével 
támogatta a szóbeli módosító indítványt és elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot. A 
szavazás eredményeként a Médiatanács az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 717/2019. (VI. 4.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a XV. Göcsej Filmszemlén (2019. szeptember 14.) 

 
1. A Médiatanács együttműködés keretében képviselteti magát a XV. Göcsej Filmszemlén. 
 
2. A Médiatanács együttműködés keretében 1 800 000 Ft összegű támogatást ajánl fel a 

Filmszemle legjobb alkotásainak díjazására, az alábbiak szerint: 
 
Kisjátékfilm kategória: 
I. helyezett: 250 000 Ft 
II. helyezett: 150 000 Ft 
III. helyezett: 100 000 Ft 
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Dokumentumfilm kategória: 
I. helyezett: 250 000 Ft  
II. helyezett: 150 000 Ft 
III. helyezett: 100 000 Ft 
 
Filmetűd kategória: 
I. helyezett: 250 000 Ft 
II. helyezett: 150 000 Ft 
III. hely: 100 000 Ft 
 
Szalay Annamária Filmdíj: 300 000 Ft. 
A támogatás felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 

 
 
25. E-33/2019. A cseh médiahatóság határozata az AMC NETWORKS CENTRAL 

EUROPE, S.R.O. médiaszolgáltatóval kapcsolatosan [az AMC csatornán 2018. 
április 7-én közzétett „A barlang”, valamint a Film Mánia csatornán 2018. december 
31-én sugárzott „Csak azért is szerelem” című műsorszámokat a kiskorúak 
védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése szempontjából 
kifogásoló bejelentések] 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
26. E-34/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. május hónapban  
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
27. E-35/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. május hónapban  
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést az alábbi kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságok hasznosítására 
irányuló pályázati felhívásról: 

 Gyomaendrőd 

 Szentendre 

 Miskolc 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 58 perckor berekesztette, és bejelentette, hogy a 
következő tanácsülés időpontja 2019. június 11. napja 10 óra. 
 
Budapest, 2019. június 4. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

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


