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Az ülést dr. Karas Monika 10 óra 03 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, 5/5 
arányú igen szavazata mellett, 1016/2019. (IX. 3.) számon az alábbi előterjesztéseket vette 
napirendre: 
 
MTVA-186/2019. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. I-VI. havi 
beszámolója 
MTVA-187/2019. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. évi 
költségvetése 
MTVA-177/2019. A Médiatanács által meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-178/2019. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított KECSKEMÉTFILM Kft. kérelme 
MTVA-179/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított FILMSZEM Stúdió Kkt. kérelme 
MTVA-180/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Ösztön Kft. kérelme 
MTVA-181/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Asotiatia Erdély M Egyesület és a Dunatáj Alapítvány mint 
pénzügyi lebonyolító kérelme 
MTVA-182/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított PFA Simó Ibolya és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi 
lebonyolító kérelme 
MTVA-183/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Székelyföldi Stúdió Egyesület és a Dunatáj Alapítvány mint 
pénzügyi lebonyolító kérelme 
MTVA-184/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Video Pontes Srl. és a FILM POSITIVE Productions Kft. mint 
pénzügyi lebonyolító kérelme és tájékoztatása 
MTVA-185/2019. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2019. II. negyedévi 
tevékenységéről 
529/2019. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2020. évi 
költségvetésének tervezetéről 
514/2019. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata vonatkozásában az ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató 
tekintetében meghozott 883/2019. (VII. 16.) számú döntés visszavonása és az eljárás 
megszüntetése 
515/2019. A Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió – Vác 94,1 MHz) helyi rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben indított hatósági eljárás lezárása 
516/2019. A KrupArt Kft. (Rádió Color) internetes rádiós médiaszolgáltató kvótakötelezettség 
alóli mentesítésre vonatkozó kérelme 
517/2019. A Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás megszüntetése 
518/2019. A Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz – 103,1 Rádió 1) és a Radio Plus Kft. 
(Budapest 96,4 – Rádió 1) közös kérelme a hálózatba kapcsolódás megszüntetése, valamint 
a Győr 103,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hatósági szerződésének módosítása iránt 
519/2019. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti – 2019. 
január 1. - május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó – adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása 
520/2019. A TISZApART MÉDIA Kft. audiovizuális médiaszolgáltató műsorkvótákra 
vonatkozó kötelezettség teljesítésének vizsgálata a 2018. évben 
521/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. rádiós médiaszolgáltató kérelme – a Szeged 100,2 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében – hatósági szerződés módosítása iránt 
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522/2019. A Közösségi Rádiózásért Egyesület (Budapest 87,6 MHz) hatósági 
szerződésének módosítása iránti kérelme, valamint a cégadataiban történő változás 
bejelentése 
523/2019. Az FM 7 Heves Kft. (101,7 Rádió 1) Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
524/2019. A Rádió Helló Kft. (93,7 Rádió 1) Heves 93,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
525/2019. A ProjektPro Bt. beadványa a Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jelleggel történő használatára 2019. június 6-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás vonatkozásában 
526/2019. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 
jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében 
527/2019. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a 
jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében 
528/2019. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel 
szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására 
irányuló eljárás lefolytatása érdekében 
530/2019. A Media Vivantis Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 126-130.) médiaszolgáltató 
kérelme Ozone Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 
531/2019. A Keszthely 92,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás 
tervezete 
532/2019. A Pécs 94,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás 
tervezete 
533/2019. A Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltató Budapest-Terézváros 87,6 
MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatására vonatkozó 2018. évi médiaszolgáltatói 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági eljárás lezárása 
491/2019. A Radio Plus Kft. Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) adóján 2019. július 11-én 6 óra 17 
perctől sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. §-ában 
foglalt rendelkezés érvényesülésének vizsgálata] 
498/2019. A Hír TV Zrt. Hír TV csatornáján 2019. július 3-án 20 óra 9 perctől sugárzott Terc 
című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. a 17. § (1) és (2) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 
499/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. július 14-én 
10 óra 4 perctől sugárzott szentmisét kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) 
bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
511/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Duna TV csatornáján 2019. augusztus 3-
án 7 óra 15 perctől sugárzott Hazajáró című műsorszámmal kapcsolatos bejelentés [az 
Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
512/2019. Bejelentés a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján 2019. augusztus 5-
én 19 óra 57 perctől sugárzott „A mi kis falunk” című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 
9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 
492/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. július 
17-én 22 óra 57 perces kezdettel sugárzott "Mr. Whiskey" című műsorszám előzetesét 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés f) pontjának 
vélelmezett megsértése] 
493/2019. A Civil Rádiózásért Alapítvány által üzemeltetett Civil Rádió állandó megnevezésű 
körzeti vételkörzetű (Budapest 98,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. június 24-30. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése] 
496/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. május 
18-án 8 óra 57 perctől sugárzott "Kölyök Kalauz" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 



4 

Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 
megsértése] 
497/2019. Az "A-tól-Z-ig" Bt. által üzemeltetett Mega Rádió (vételkörzet: Orosháza 90,2 MHz) 
állandó megnevezésű, helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. május 6-12. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése – előzmény: 404/2019. számú előterjesztés 
500/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Karc FM 100,2 (Szeged 100,2 MHz) 
állandó megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 2019. május 20–26. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 415/2019. számú előterjesztés 
501/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2019. július 7-én 18 óra 57 perctől 
sugárzott "Bridget Jones babát vár" című filmalkotás korhatári besorolását kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak 
vélelmezett megsértése] 
502/2019. A DIGART-M Kft. által üzemeltetett Szentes TV állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Szentes, Csongrád, Mindszent, Szegvár, Nagymágocs, Fábiánsebestyén, 
Derekegyház, Árpádhalom, Eperjes, Nagytőke, Csanytelek, Tömörkény, Felgyő, 
Sándorfalva, Kunszentmárton) közösségi médiaszolgáltatás 2019. június 3-9. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/23505-2/2014. 
ügyiratszámú hatósági határozat r), s) és u) pontjában foglaltak vélelmezett megsértése] 
503/2019. A CITY TV Kft. által üzemeltetett CITY TV helyi, közösségi médiaszolgáltatáson 
2019. június 20-án, 21-én, 22-én és 23-án sugárzott "Egészségünkre!" című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése] 
504/2019. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 
médiaszolgáltatáson 2019. július 6-án 17 óra 58 perctől sugárzott Tények című 
műsorszámmal kapcsolatban [az Smtv. 20. § (3) bekezdés vélelmezett megsértése] 
508/2019. A Molnár TV Kft. által üzemeltetett Rábaközi Televízió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű, közösségi médiaszolgáltatás 2019. május 6–12. között közreadott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) bekezdés a) pontjában és 
(4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 442/2019. számú 
előterjesztés 
509/2019. A Magyar Katolikus Rádió Zrt. által üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió 
(Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + 
Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz+ 
Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 
MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 
MHz + Komló 91,4 MHz) állandó megnevezésű, körzeti közösségi médiaszolgáltatás 2019. 
június 3-9. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 441/2019. számú 
előterjesztés 
510/2019. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó 
megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2019. július 1-7. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 
513/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Karc FM 88,3 (Zalaegerszeg 88,3 MHz) 
állandó megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 2019. július 1–7. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
494/2019. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2019. 
január 1-június 30.) 
T-45/2019. A Médiatanács 237/2019. (II. 19.) számú döntésének módosítása 
T-46/2019. A Médiatanács közreműködése a Primanima Nemzetközi Animációs 
Filmfesztiválon (Budaörs, 2019. október 30 – november 2.) 
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T-47/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 
számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 
megállapító MN/14058-4/2019. számú hivatali határozattal szemben 
E-47/2019. A Média- és Hírközlési Biztos 2019. II. negyedévi beszámolója a 
médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
E-48/2019. A Médiatanács követelés állománya (2019. július) 
E-49/2019. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2019 első 
félévében végzett tevékenységéről és eredményeiről 
E-50/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. július és augusztus hónapban 
E-51/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. július és augusztus hónapban 
B-8/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. június) 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-186/2019. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. I-VI. 

havi beszámolója 
 
Fulmer Lászlóné ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1017/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. I–VI. havi beszámolójáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2019. I–VI. havi beszámolóját elfogadja. 
 
 
2. MTVA-187/2019. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. évi 

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

A Médiatanács 1018/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. évi költségvetéséről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 93 364,1 millió forint bevételi 
főösszeggel, 93 364,1 millió forint kiadási főösszeggel, 0 millió forint költségvetésen kívüli 
tétellel elfogadja a jelen döntés elválaszthatatlan mellékletét képező főtáblák alapján a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. évi költségvetését és annak 
indoklását. 
 
 
3. MTVA-177/2019. A Médiatanács által meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati 

eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
 
Dr. Lipták Eszter ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1019/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás második fordulójában beérkezett pályázatok 

bírálóbizottsági ajánlásáról 
 
1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás második fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem 
megfelelő pályázatokat kizárja: 
 

iktatószám:  
MA-RÁDIÓ- 
ÁLLANDÓ 

2019-…/2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 

62 Klubrádió ZRt. Klubrádió 
A Lényeg - a  

Klubrádió krónikája 

72 Félegyházi Hírlap Kft. 91,1 Rádió1 Sirius Majsai Krónika 

76 Fontana Média Kft. SOLA RÁDIÓ 
Egyházakról  
mindenkinek 

101 
Borsod-Abaúj-Zemplén  

Megye Betegeiért  
Alapítvány 

Csillagpont Rádió Rólunk 

 
2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás második fordulójában 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-RÁDIÓ- 
ÁLLANDÓ 

2019-…/2019. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 

az állandó  
műsor  
típusa 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

55 Lakihegy Rádió Bt. Lakihegy Rádió MOZAIK 
szolgáltató  
magazin 

2 339 506 

57 InfoRádió Kft. InfoRádió Paragrafus 
tematikus  
magazin 

2 340 000 

58 

MŰSOR-HANG  
Műsorszolgáltató  

Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság 

Trend FM Egészségkód 
tematikus  
magazin 

2 201 000 

63 
Dabas Sportcsarnok  

Nonprofit Kft. 
Rádió Dabas Térségi Napló 

szolgáltató  
magazin 

4 680 000 

64 P1 Rádió Kft. 101.7 Pécs FM PécsBOOK hírműsor 3 240 000 

65 Mambó Rádió Kft. 90,6 Rádió 1 Pécsi Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

4 590 000 

67 Pentafon Kft. Rádió 24 
Rádió 24 helyi  
hírösszefoglaló 

hírműsor 2 268 000 

69 Gong Rádió Kft. Gong rádió Térségi mozaik 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

70 PAKS FM Kft. PAKS FM SAKK 
szolgáltató  
magazin 

4 668 560 

71 AMADEUS RÁDIÓ KFT. Amadeus Rádió Tiszai Krónika hírműsor 3 284 408 

73 Félegyházi Hírlap Kft. 91,1 Rádió1 Sirius Valaki mondja meg 
szolgáltató  
magazin 

2 339 000 

74 FM7 Heves Kft. Rádió 1 Gyöngyös Mátrai Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

2 339 000 

75 Friends-Lan Kft. Rádió Som Déli Krónika hírműsor 2 334 564 

77 LB Rádió Kft. 99,4 Rádió1 Keszthelyi Krónika hírműsor 3 240 000 

78 Média Centrum Kft. Rádió M Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

84 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus  

Rádió 
Hírtükör hírműsor 2 825 990 
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89 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Miskolc) 
Közélet-Közérdek 

(Miskolc) 
szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

90 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Sátoraljaújhely) 
Közélet-közérdek 
(Sátoraljaújhely) 

szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

91 
Mosoly Media  
Nonprofit Kft. 

Rádió Smile Krónika hírműsor 2 340 000 

95 
Lánczos Kornél  

Gimnázium 
Táska Rádió Helló 

szolgáltató  
magazin 

2 340 000 

96 Mediorix Bt. Rádió Szarvas Szarvasi Hírek hírműsor 2 340 000 

97 Rádió Zala Kft. 95,8 Rádió1 
Zalaegerszegi  

Mozaik 
szolgáltató  
magazin 

2 339 000 

98 M-Lite Kft. Rádió 1 Miskolc Hírek Miskolcról hírműsor 2 340 000 

99 Lajta Rádió Kft. Rádió 1 Győr Hírek Győrből hírműsor 2 340 000 

100 FM 4 Rádió Kft. Mária Rádió Jóhírek hírműsor 2 160 000 

103 Manna Vision Media Kft. Manna FM Lélekszörf 
tematikus  
magazin 

2 340 000 

106 
Aeriel Rádió  

Műsorszóró Kft. 
Klasszik Rádió 92.1 Fidelio Klasszik 

szolgáltató  
magazin 

2 203 728 

107 Magyar Jazz Rádió Kft. 90.9 Jazzy Rádió Déli Hírmagazin hírműsor 2 203 236 

28 db a megítélt támogatás összesen: 74.995.992 Ft 

 
3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA-RÁDIÓ- 
ÁLLANDÓ 

2019-…/2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 
az állandó műsor  

típusa 

56 Karc FM Média Kft. Karc FM Hangoló hírműsor 

79 Csaba Plus Kft. 104,0 Rádió 1 Velünk történt 
szolgáltató  
magazin 

80 Csaba Plus Kft. 104,0 Rádió 1 Ez történt hírműsor 

85 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  

(Debrecen) 
Közélet-közérdek  

(Debrecen) 
szolgáltató  
magazin 

 
4. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 
ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
 

iktatószám:  
MA-RÁDIÓ- 
ÁLLANDÓ 

2019-…/2019. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor  

címe 
az állandó műsor  

típusa 

59 
Kulturális Életért  

Közhasznú Egyesület 
Mustár Rádió Nyitott tér 

szolgáltató  
magazin 

60 RÁDIÓ HORIZONT KFT. 
RÁDIÓ  

TÖRÖKSZENT- 
MIKLÓS 

Régió Hírei hírműsor 

61 Friends-Lan Kft. Rádió Som Reggeli Start 
szolgáltató  
magazin 

66 
Szombathelyi Evangélikus  

Egyházközség 
CREDO Rádió Diakónia hangja 

tematikus  
magazin 

68 P1 Rádió Kft. 101.7 Pécs FM Pécs Café 
szolgáltató  
magazin 

81 LB Rádió Kft. 90,4 Rádió 1 Helyben vagyunk 
szolgáltató  
magazin 

82 Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Rádió Reggeli 
szolgáltató  
magazin 

83 LB Rádió Kft. 99,4 Rádió1 Keszthelyi Mozaik 
szolgáltató  
magazin 
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86 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  
(Debrecen) 

Régió Krónika  
(Debrecen) 

hírműsor 

87 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  
(Nyíregyháza) 

Közélet-közérdek  
(Nyíregyháza) 

szolgáltató  
magazin 

88 
Európa Rádió Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
Európa Rádió  
(Nyíregyháza) 

Régió Krónika  
(Nyíregyháza) 

hírműsor 

92 Rádió Zala Kft. 95,8 Rádió1 Krónika hírműsor 

93 
Alba Regia  

Műsorszolgáltató Kft. 
Alpha Rádió Fehérvári Mozaik 

szolgáltató  
magazin 

94 
Alba Regia  

Műsorszolgáltató Kft. 
Alpha Rádió Krónika hírműsor 

102 FM 4 Rádió Kft. Mária Rádió Hitünk és életünk 
tematikus  
magazin 

104 Manna Vision Media Kft. Manna FM Regionális Hírek hírműsor 

105 Magyar Jazz Rádió Kft. 90.9 Jazzy Rádió Jazzy Weekend 
tematikus  
magazin 

 
5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás második fordulójában a bírálóbizottság maradék keretösszegre vonatkozó 
javaslatát elfogadva – 62.676 Ft-tal növeli a RÁDIÓÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás 
harmadik fordulójában kiosztható keretösszeget. 
 
6. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 266/2019. (III. 5.) számú 
döntésével a magyarországi helyi vagy körzeti médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
rádiós médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2019 
pályázati eljárás második 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 második fordulójának eredményéről, illetve a 

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

c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. 
fejezete 14.2. és 14.4. pontjainak megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának 
visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

d) az ÁPF II. fejezetének 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés 
összegének visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen 

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. július 12-ei ajánlása 
 
 
4. MTVA-178/2019. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2017 pályázati 

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

A Médiatanács 1020/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

KECSKEMÉTFILM Kft. kérelméről 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1161/2017. (X. 31.) számú 
döntésével az általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú 
animációs filmsorozatok további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes 
sorozatok egész estés animációs TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett 
DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
KECSKEMÉTFILM Kft. „Városi legendák (2. sorozat 16-26. epizód)” című, MA-
DARGAYATTILA2017-2/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási 
határidő 2020. február 15-ére, a beszámolási határidő 2020. március 29-ére, valamint a 
bemutatási határidő 2020. augusztus 30-ára történő módosításához, azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
5. MTVA-179/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 

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

A Médiatanács 1021/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMSZEM Stúdió 

Kkt. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMSZEM Stúdió 
Kkt. „Hazatérők” című, MA-EMBERJUDIT2018-6/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett és a médiaszolgáltató által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a bemutatási határidő 2020. június 30-ára történő módosításához, azzal, hogy 
felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
6. MTVA-180/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 

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

A Médiatanács 1022/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Ösztön Kft. 

kérelméről 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Ösztön Kft. 
„Tündérország” című, MA-EMBERJUDIT2018-7/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul az első 
bemutatást vállaló médiaszolgáltató személyének módosításához, valamint a befejezési és 
átadási határidő 2019. szeptember 30-ára, a beszámolási határidő 2019. november 15-ére, 
valamint a bemutatási határidő 2020. március 31-ére történő módosításához, azzal, hogy 
felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
7. MTVA-181/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asotiatia Erdély M Egyesület és a 
Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelme 

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

A Médiatanács 1023/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asotiatia Erdély M 

Egyesület és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Asotiatia Erdély M 
Egyesület mint kedvezményezett és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító 
„Peremvidéken” című, MA-EMBERJUDIT2018-16/2018. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul az első bemutatást vállaló médiaszolgáltató személyének 
módosításához, valamint hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. március 28-ára, a 
beszámolási határidő 2020. május 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. augusztus 
29-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati 
Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
 
 
8. MTVA-182/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 

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

A Médiatanács 1024/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított PFA Simó Ibolya 

és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított PFA Simó Ibolya 
mint kedvezményezett és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító „Bakancslista 
alkonyatban” című, MA-EMBERJUDIT2018-32/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által benyújtott kérelmet elfogadja, 
és hozzájárul az első bemutatást vállaló médiaszolgáltató személyének módosításához, 
valamint hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. február 29-ére, a beszámolási 
határidő 2020. április 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. augusztus 31-ére történő 
módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 
adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
 
 
9. MTVA-183/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Székelyföldi Stúdió Egyesület és a 
Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelme 

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

A Médiatanács 1025/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Székelyföldi 

Stúdió Egyesület és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Székelyföldi Stúdió 
Egyesület mint kedvezményezett és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító „Volt 
egyszer egy autonómia” című, MA-EMBERJUDIT2018-33/2018. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul az első bemutatást vállaló médiaszolgáltató személyének 
módosításához, valamint hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. február 29-ére, a 
beszámolási határidő 2020. április 12-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. augusztus 
31-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati 
Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
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követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
 
 
10. MTVA-184/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Video Pontes Srl. és a FILM POSITIVE 
Productions Kft. mint pénzügyi lebonyolító kérelme és tájékoztatása 

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

A Médiatanács 1026/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Video Pontes Srl. 

és a FILM POSITIVE Productions Kft. mint pénzügyi lebonyolító kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Video Pontes Srl. 
mint kedvezményezett és a FILM POSITIVE Productions Kft. mint pénzügyi lebonyolító 
„Szefket rejtély” című, MA-EMBERJUDIT2018-9/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által  benyújtott kérelmet elfogadja, 
és hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (55 
perc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek 
mellett – a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba, azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
 
 
11. MTVA-185/2019. Beszámoló az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2019. II. negyedévi 

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

A Médiatanács 1027/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az MTVA Mecenatúra Igazgatóságának 2019. II. negyedévi tevékenységéről szóló 

beszámolójáról 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Mecenatúra 
Igazgatóságának 2019. II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
 
12. 529/2019. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2020. évi 

költségvetésének tervezetéről 
 
Sorbán János ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 1028/2019. (IX. 3.) számú döntése 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2020. évi költségvetésének 
tervezetéről 

 
1. A Médiatanács az előterjesztésben bemutatott működési költségvetés 2020. évi 

előirányzatait az alábbi összegekkel fogadja el: 
 

 adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 197,8 

2. Működési bevételek 429,2 

Költségvetési bevételek összesen 627,0 

 
 adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Személyi juttatások 102,0 

2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

18,0 

3. Dologi kiadások 479,0 

4. Egyéb működési célú kiadások 28,0 

Költségvetési kiadások összesen 627,0 

 
2. A Médiatanács a kezelésében lévő bevételi és kiadási előirányzatok 2020. évi 

költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el: 
 adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0 

2. Frekvenciapályázati díj 5,0 

3. Támogatási pályázati díj 15,0 

4. Kötbér és bírság 5,0 

5. Óvadék 5,0 

Bevételek összesen 1 600,0 

 
 adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0 

2. Frekvenciapályázati díj 5,0 

3. Támogatási pályázati díj 15,0 

4. Kötbér és bírság 5,0 

5. Óvadék 5,0 

Kiadások összesen 1 600,0 

 
3. A Médiatanács felkéri a Hatóság Hivatalát, hogy az egységes költségvetési 

törvénytervezetet állítsa össze. 
 
 
13. 514/2019. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei 

teljesítésének vizsgálata vonatkozásában az ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. 
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médiaszolgáltató tekintetében meghozott 883/2019. (VII. 16.) számú döntés 
visszavonása és az eljárás megszüntetése 

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

A Médiatanács 1029/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

vonatkozásában az ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató tekintetében 
meghozott 883/2019. (VII. 16.) számú döntés visszavonása és az eljárás megszüntetése 

 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékletét képező határozattal – az ÉK-TV Közműsor 
Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató tekintetében meghozott hatósági eljárás lezárásáról szóló 
883/2019. (VII. 16.) számú határozatát visszavonja. 
 

A Médiatanács 1030/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az audiovizuális médiaszolgáltatók 2018. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

vonatkozásában az ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. médiaszolgáltató tekintetében 
meghozott 883/2019. (VII. 16.) számú döntés visszavonása és az eljárás megszüntetése 

 
A Médiatanács a 681/2019. (VI. 4.) számú döntésével az Mttv. 20. § (1) bekezdésében 
foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2018. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában az ÉK-TV 
Közműsor Szolgáltató Kft. körzeti audiovizuális médiaszolgáltató Pannon TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 
47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá 
vált. 
 
 
14. 515/2019. A Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió – Vác 94,1 MHz) helyi 

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

A Médiatanács 1031/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió – Vác 94,1 MHz) helyi rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben indított hatósági eljárás lezárása 
 
A Médiatanács a 929/2019. (VII. 23.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban a 
Dunakanyar Rádió Kft. helyi közösségi rádiós médiaszolgáltató Dunakanyar Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásával szemben – az Mttv. 63. § (14)-(15) bekezdésben, 
valamint a Hatósági Szerződésének 4.3. pontjában foglalt adatváltozás bejelentésére 
vonatkozó kötelezettség vonatkozásában – megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált. 
 
 
15. 516/2019. A KrupArt Kft. (Rádió Color) internetes rádiós médiaszolgáltató 

kvótakötelezettség alóli mentesítésre vonatkozó kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1032/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a KrupArt Kft. (Rádió Color) internetes rádiós médiaszolgáltató kvótakötelezettség alóli 

mentesítésre vonatkozó kérelme 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a KrupArt Kft. Rádió Color állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása kapcsán benyújtott, az Mttv. 20.-21. §-a szerinti 
műsorkvóták fokozatos elérésre irányuló kérelme tekintetében indult hatósági eljárást az Ákr. 
47. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató a 
kérelmét visszavonta. 
 
 
16. 517/2019. A Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 1033/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében megindított 

hatósági szerződéskötési eljárás megszüntetése 
 
A Médiatanács a Győr 96,4 MHz körzeti rádió médiaszolgáltatási lehetőség használata 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárást a FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. 
hatósági szerződéskötéstől történő elállására tekintettel az Mttv. 63. § (2) bekezdése és a 
Pályázati Felhívás 3.1.4. pontja alapján megszünteti. 
 
 
17. 518/2019. A Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz – 103,1 Rádió 1) és a Radio Plus Kft. 

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

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

A Médiatanács 1034/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Lajta Rádió Kft. (Győr 103,1 MHz – 103,1 Rádió 1) és a Radio Plus Kft. (Budapest 96,4 – 
Rádió 1) közös kérelme a hálózatba kapcsolódás megszüntetése, valamint a Győr 103,1 

MHz médiaszolgáltatási jogosultság hatósági szerződésének módosítása iránt 
 
A Médiatanács – a mellékelt végzésben foglaltak szerint – a Lajta Rádió Kft. és a Radio Plus 
Kft. 2019. július 12-én érkezett együttes kérelme alapján indult hatósági eljárást az Ákr. 47. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a Lajta Rádió Kft. és a 
Radio Plus Kft. 2019. augusztus 22-én érkezett bejelentésükben kérelmüket visszavonták. 
 
 
18. 519/2019. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti – 

2019. január 1. - május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó – adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások 
lezárása 
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1035/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Szabó Ferenc (Rádió Balaton)] 

 
A Médiatanács Szabó Ferenc médiaszolgáltató Rádió Balaton állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettség vélelmezett megsértésével kapcsolatban megindított hatósági eljárást az Ákr. 
47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli eljárás 
okafogyottá vált. 
 

A Médiatanács 1036/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Civil Rádiózásért Alapítvány 

(Civil Rádió)] 
 
A Médiatanács a Civil Rádiózásért Alapítvány médiaszolgáltató Civil Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év május 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 
bekezdése alapján 18.113,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1037/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Média Centrum Kft. (Rádió M)] 

 
A Médiatanács a Média Centrum Kft. médiaszolgáltató Rádió M állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év május 20. 
– május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt 
felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 1038/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [M-Lite Kft. (96,3 Rádió 1)] 

 
A Médiatanács az M-Lite Kft. médiaszolgáltató 96,3 Rádió 1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év május 1. – 
május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
18.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1039/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Manna Vision Media Kft. 

(Manna FM)] 
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A Médiatanács a Manna Vision Media Kft. médiaszolgáltató Manna FM állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év február 4. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval 
szemben. 
 

A Médiatanács 1040/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ["EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit 

Közhasznú Kft. (Európa Rádió)] 
 
A Médiatanács az "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. médiaszolgáltató Európa 
Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 13. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 
22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az 
Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 18.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1041/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ["EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit 

Közhasznú Kft. (Európa Rádió 100,5)] 
 
A Médiatanács az "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. médiaszolgáltató Európa 
Rádió 100,5 állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 13. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 
22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az 
Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 18.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1042/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ["EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit 

Közhasznú Kft. (Európa Rádió 94,4)] 
 
A Médiatanács az "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. médiaszolgáltató Európa 
Rádió 94,4 állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 13. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 
22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az 
Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 12.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1043/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ["EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit 

Közhasznú Kft. (Európa Rádió FM 100,0)] 
 
A Médiatanács az "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. médiaszolgáltató Európa 
Rádió FM 100,0 állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 13. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 
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22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az 
Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 12.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1044/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Campus Rádió Nonprofit Kft. – 

korábban: Friss Rádió Kft. (FM90 Campus Rádió)] 
 
A Médiatanács a Campus Rádió Nonprofit Kft. – korábban: Friss Rádió Kft. médiaszolgáltató 
FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, 
hogy a médiaszolgáltató a 2019. év május 27. – május 31. közötti időszak tekintetében az 
Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és 
az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a 
médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 1045/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ["Szabadhajdú" Közhasznú 

Nonprofit Kft. (Hajdúböszörményi Városi Televízió)] 
 
A Médiatanács a "Szabadhajdú" Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltató 
Hajdúböszörményi Városi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében 
megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év március 8. – május 31. közötti időszak 
tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét 
megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt 
alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 1046/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [ACTOR INFORMATIKA ÉS 

NYOMDA Kft. (Pont Rádió)] 
 
A Médiatanács az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. médiaszolgáltató Pont Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § 
(8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 
187. § (1)-(4) bekezdése alapján 12.672,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1047/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Gyomaendrőd Kultúrájáért 

Egyesület (Rádió Sun)] 
 
A Médiatanács a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület médiaszolgáltató Rádió Sun állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év május 6. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 
bekezdése alapján 15.898,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
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A Médiatanács 1048/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG 

FM)] 
 
A Médiatanács a KUN-MÉDIA Kft. médiaszolgáltató KARCAG FM állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év május 1. – 
május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
8.800,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1049/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Lánczos Kornél Gimnázium 

(Táska Rádió)] 
 
A Médiatanács a Lánczos Kornél Gimnázium médiaszolgáltató Táska Rádió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év május 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 
bekezdése alapján 8.800,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1050/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Ipoly Média Kft. (Ipoly 

Televízió)] 
 
A Médiatanács az Ipoly Média Kft. médiaszolgáltató Ipoly Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év március 5. 
– május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
24.200,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1051/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [„FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. 

(Füred TV)] 
 
A Médiatanács a „FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. médiaszolgáltató Füred TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év május 27. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval 
szemben. 
 

A Médiatanács 1052/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Regionális Televízió Esztergom 

Kft. (Régió Tv Esztergom)] 
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A Médiatanács a Regionális Televízió Esztergom Kft. médiaszolgáltató Régió Tv Esztergom 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év április 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § 
(8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 
187. § (1)-(4) bekezdése alapján 75.734,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1053/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Pengő Ferenc egyéni vállalkozó 

(Karcag Televízió)] 
 
A Médiatanács Pengő Ferenc egyéni vállalkozó médiaszolgáltató Karcag Televízió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év január 7. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 
bekezdése alapján 79.350,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1054/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Enterart Produkciós Iroda Bt. 

(Szilas Tv)] 
 
A Médiatanács az Enterart Produkciós Iroda Bt. médiaszolgáltató Szilas Tv állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év május 25. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 
bekezdése alapján 12.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1055/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Kistelek Város Művelődéséért 

és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány (Kisteleki Városi Televízió)] 
 
A Médiatanács a Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány 
médiaszolgáltató Kisteleki Városi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 
tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év április 29. – május 31. közötti 
időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 38.088,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1056/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Kisújszállási Művelődési 

Központ és Könyvtár (TV Kisúj)] 
 
A Médiatanács a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár médiaszolgáltató TV Kisúj 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 12. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 
22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az 
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Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a 
médiaszolgáltatóval szemben. 
 

A Médiatanács 1057/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Actor Informatika és Nyomda 

Kft. (Pont Tv)] 
 
A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. médiaszolgáltató Pont Tv állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év május 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 
bekezdése alapján 15.840,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1058/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Csoboth Zoltán egyéni 

vállalkozó (Városi Tv Mohács)] 
 
A Médiatanács Csoboth Zoltán egyéni vállalkozó médiaszolgáltató Városi Tv Mohács állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év május 27. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) 
bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval 
szemben. 
 

A Médiatanács 1059/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Mezőtúri Közművelődési és 

Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri Városi Televízió)] 
 
A Médiatanács a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
médiaszolgáltató Mezőtúri Városi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 
tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év május 27. – május 31. közötti 
időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási 
kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 14.490,- Ft bírság 
megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1060/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Trió-Média-Dunántúl Kft. (TRIÓ-

TV-DUNÁNTÚL)] 
 
A Médiatanács a Trió-Média-Dunántúl Kft. médiaszolgáltató TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év április 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 
bekezdése alapján 127.512,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 
  



22 

A Médiatanács 1061/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Danubia Televízió Nonprofit Kft. 

(Danubia Televízió)] 
 
A Médiatanács a Danubia Televízió Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Danubia Televízió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év február 4. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 
22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az 
Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 63.360,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1062/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 

(Tótvázsony Tv)] 
 
A Médiatanács a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület médiaszolgáltató Tótvázsony Tv állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év május 20. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében 
foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) 
bekezdése alapján 14.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1063/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Mag Televízió Kft. (MAG 

Televízió)] 
 
A Médiatanács a Mag Televízió Kft. médiaszolgáltató MAG Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év május 24. 
– május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi 
adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
12.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1064/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Kortye Vilmos egyéni vállalkozó 

(WTV)] 
 
A Médiatanács Kortye Vilmos egyéni vállalkozó médiaszolgáltató WTV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 
2019. év március 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) 
bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § 
(1)-(4) bekezdése alapján 47.520,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1065/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. (Kossuth Rádió)] 
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A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Kossuth Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § 
(8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 
187. § (1)-(4) bekezdése alapján 48.740,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1066/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. (Bartók Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Kossuth Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § 
(8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 
187. § (1)-(4) bekezdése alapján 42.336,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1067/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. (Dankó Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Dankó Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § 
(8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 
187. § (1)-(4) bekezdése alapján 27.600,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1068/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. (Nemzetiségi Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Nemzetiségi Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § 
(8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 
187. § (1)-(4) bekezdése alapján 33.120,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 

A Médiatanács 1069/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. (Parlamenti Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Parlamenti Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § 
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(8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 
186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval 
szemben. 
 

A Médiatanács 1070/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 
2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt. (Duna World Rádió)] 
 
A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató Duna World Rádió 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a 
médiaszolgáltató a 2019. év május 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § 
(8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 
187. § (1)-(4) bekezdése alapján 26.672,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
19. 520/2019. A TISZApART MÉDIA Kft. audiovizuális médiaszolgáltató műsorkvótákra 

vonatkozó kötelezettség teljesítésének vizsgálata a 2018. évben 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1071/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a TISZApART MÉDIA Kft. audiovizuális médiaszolgáltató műsorkvótákra vonatkozó 

kötelezettség teljesítésének vizsgálata a 2018. évben 
 
A Médiatanács a 682/2019. (VI. 4.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban 
megállapítja, hogy a TISZApART MÉDIA Kft. körzeti audiovizuális médiaszolgáltató a 
TISZApART Tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2018. év vonatkozásában 
megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiaszolgáltatótól független 
műsorkészítővel készíttetett vagy a médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől 
beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar művek arányára vonatkozó 
kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 
46.800,- Ft bírsággal sújtja. 
 
 
20. 521/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. rádiós médiaszolgáltató kérelme – a Szeged 

100,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében – hatósági szerződés 
módosítása iránt 

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

A Médiatanács 1072/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. rádiós médiaszolgáltató kérelme – a Szeged 100,2 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében – hatósági szerződés módosítása iránt 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a médiaszolgáltató kérelmére hozzájárul a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. Szeged 
100,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a hatósági szerződés jelen döntés 
meghozatalának napjával történő módosításához. 
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21. 522/2019. A Közösségi Rádiózásért Egyesület (Budapest 87,6 MHz) hatósági 

szerződésének módosítása iránti kérelme, valamint a cégadataiban történő 
változás bejelentése 

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

A Médiatanács 1073/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Közösségi Rádiózásért Egyesület (Budapest 87,6 MHz) hatósági szerződésének 
módosítása iránti kérelme, valamint a cégadataiban történő változás bejelentése 

 
A Médiatanács a mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával, a döntés napjával hozzájárul 
a Közösségi Rádiózásért Egyesület Budapest 87,6 MHz kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatása állandó megnevezésének a kérelemben foglaltak szerint történő 
módosításához, továbbá átvezeti a médiaszolgáltató ügyvezetőjének személyében 
bekövetkezett változást. 
 
 
22. 523/2019. Az FM 7 Heves Kft. (101,7 Rádió 1) Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 

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

A Médiatanács 1074/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az FM 7 Heves Kft. (101,7 Rádió 1) Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet 
elfogadásával – a médiaszolgáltató 2018. július 23-án érkezett kérelmére – az Mttv. 48. § (5) 
bekezdése alapján az FM 7 Heves Kft. Gyöngyös 101,7 MHz + Hatvan 87,9 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített 
együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2024. november 17-ig 
megújítja. 
 
 
23. 524/2019. A Rádió Helló Kft. (93,7 Rádió 1) Heves 93,7 MHz helyi rádiós 

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

A Médiatanács 1075/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Rádió Helló Kft. (93,7 Rádió 1) Heves 93,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékletét képező hatósági határozatban foglaltak 
szerint a Rádió Helló Kft. Heves 93,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát az 
Mttv. 48. § (7) bekezdése alapján nem újítja meg. 
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24. 525/2019. A ProjektPro Bt. beadványa a Békés 94,4 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő használatára 2019. 
június 6-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
vonatkozásában 

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

A Médiatanács 1076/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a ProjektPro Bt. beadványa a Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jelleggel történő használatára 2019. június 6-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás vonatkozásában 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező levélben tájékoztatja álláspontjáról a 
ProjektPro Bt.-t a Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jelleggel történő használatára 2019. június 6-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás vonatkozásában benyújtott beadványa tekintetében. 
 
 
25. 526/2019. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel 

szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 

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

A Médiatanács 1077/2019. (IX. 3.) számú döntése 
hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében 

 
A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít a 
Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a releváns 
piaci tények és körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a 
médiaszolgáltatót az előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 
 
 
26. 527/2019. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a TV2 Média Csoport Zrt.-vel 

szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 

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

A Médiatanács 1078/2019. (IX. 3.) számú döntése 
hatósági ellenőrzési eljárás indítása a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében 

 
A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít a TV2 
Média Csoport Zrt.-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a releváns piaci 
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tények és körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a médiaszolgáltatót 
az előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 
 
 
27. 528/2019. Hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 

Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 
meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 

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

A Médiatanács 1079/2019. (IX. 3.) számú döntése 
hatósági ellenőrzési eljárás indítása a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a 
jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 

lefolytatása érdekében 
 
A Médiatanács az Mttv. 70. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzési eljárást indít a 
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben, és az Mttv. 70. § (2) bekezdése alapján a 
releváns piaci tények és körülmények tisztázása érdekében adatszolgáltatásra kötelezi a 
médiaszolgáltatót az előterjesztéshez mellékelt végzésben foglaltak szerint. 
 
 
28. 530/2019. A Media Vivantis Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 126-130.) 

médiaszolgáltató kérelme Ozone Tv állandó megnevezésű lineáris 
médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi 
elismerésére 

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

A Médiatanács 1080/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Media Vivantis Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 126-130.) médiaszolgáltató kérelme Ozone 
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 – 2019. szeptember 6. napjától 
közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el a Media Vivantis Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 
126-130.) médiaszolgáltató Ozone Tv állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, 
egyúttal mentesíti a médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt 
médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 
 
 
29. 531/2019. A Keszthely 92,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

A Médiatanács 1081/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Keszthely 92,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 
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A Médiatanács elfogadja a Keszthely 92,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv 

(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…°-…°/dB 

**Telepítési  
feltételek 

Keszthely 92,2 501 46 21.000 2 - 4 V D 
70°-160°/3,0-9,0 dB 

170°-240°/3,6 dB 
250°-20°/3,0 dB 

A nemzetközileg 
koordinált  

adótelephely:  
17°14’34”;  
46°45’55” 

 
A Médiatanács 1082/2019. (IX. 3.) számú döntése 

a Keszthely 92,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Keszthely 92,2 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
30. 532/2019. A Pécs 94,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

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

A Médiatanács 1083/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Pécs 94,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

 
A Médiatanács elfogadja a Pécs 94,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
 

Telephely 
Fv 

(MHz) 

ERP 
max 
(W) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
*Korlátozás 
…°-…°/dB 

**Telepítési  
feltételek 

Pécs 94,6 100 50 105.000 2 - 7 H ND - 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
18°13’00”;  
46°03’00” 

 
A Médiatanács 1084/2019. (IX. 3.) számú döntése 

a Pécs 94,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Pécs 94,6 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
31. 533/2019. A Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltató Budapest-

Terézváros 87,6 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatására vonatkozó 2018. 
évi médiaszolgáltatói beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított 
hatósági eljárás lezárása 
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1085/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2018. évi médiaszolgáltatói beszámolási 

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

 
A Médiatanács a Közösségi Rádiózásért Egyesület (Budapest-Terézváros 87,6 MHz) 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 
186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) 
bekezdése szerinti, valamint a hatósági szerződésében rögzített 2018. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni 
jogsértésektől való tartózkodásra. 
 
 
32. 491/2019. A Radio Plus Kft. Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) adóján 2019. július 11-én 

6 óra 17 perctől sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az 
Smtv. 14. §-ában foglalt rendelkezés érvényesülésének vizsgálata] 

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

A Médiatanács 1086/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Radio Plus Kft. Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) adóján 2019. július 11-én 6 óra 17 perctől 
sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. §-ában foglalt 

rendelkezés érvényesülésének vizsgálata] 
 
A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről hivatalos levélben 
tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
33. 498/2019. A Hír TV Zrt. Hír TV csatornáján 2019. július 3-án 20 óra 9 perctől 

sugárzott Terc című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. a 17. § (1) és (2) 
bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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

A Médiatanács 1087/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Hír TV Zrt. Hír TV csatornáján 2019. július 3-án 20 óra 9 perctől sugárzott Terc című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. a 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének 
vizsgálata] 

 
A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 
bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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34. 499/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. 
július 14-én 10 óra 4 perctől sugárzott szentmisét kifogásoló bejelentés [az Smtv. 
17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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

A Médiatanács 1088/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. július 14-én 10 óra 4 

perctől sugárzott szentmisét kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

 
A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 
bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
35. 511/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Duna TV csatornáján 2019. 

augusztus 3-án 7 óra 15 perctől sugárzott Hazajáró című műsorszámmal 
kapcsolatos bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének 
vizsgálata] 

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

A Médiatanács 1089/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Duna TV csatornáján 2019. augusztus 3-án 7 óra 15 
perctől sugárzott Hazajáró című műsorszámmal kapcsolatos bejelentés [az Smtv. 17. § (1) 

és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
 
A Médiatanács nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 
megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
36. 512/2019. Bejelentés a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján 2019. 

augusztus 5-én 19 óra 57 perctől sugárzott „A mi kis falunk” című műsorszámmal 
kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont 
érvényesülésének vizsgálata] 

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

A Médiatanács 1090/2019. (IX. 3.) számú döntése 
bejelentés a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján 2019. augusztus 5-én 19 óra 
57 perctől sugárzott „A mi kis falunk” című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) 

bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 
 
A Médiatanács nem indít eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben, és e döntéséről levélben 
tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
37. 492/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. 

július 17-én 22 óra 57 perces kezdettel sugárzott "Mr. Whiskey" című műsorszám 
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előzetesét kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés f) pontjának vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1091/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. július 17-én 22 óra 

57 perces kezdettel sugárzott „Mr. Whiskey” című műsorszám előzetesét kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés f) pontjának vélelmezett 

megsértése] 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával 
közigazgatási hatósági eljárást indít a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben az Mttv. 9. § 
(5) bekezdésének a Médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. július 17-
én 22 óra 57 perctől közzétett „Mr. Whiskey” című műsorszámban történt, valamint az Mttv. 
10. § (1) bekezdés f) pontjának a műsorszám előzeteseinek 2019. július 13. és 17. közötti 
sugárzásával kapcsolatban 26 alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, 
valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát. 
 
 
38. 493/2019. A Civil Rádiózásért Alapítvány által üzemeltetett Civil Rádió állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 98,0 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2019. június 24-30. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 
66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1092/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Civil Rádiózásért Alapítvány által üzemeltetett Civil Rádió állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Budapest 98,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. június 24-30. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Civil Rádiózásért Alapítvánnyal (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Civil Rádió 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 98,0 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2019. június 24-30. közötti működésére vonatkozóan a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § 
(12) bekezdésében, és a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel 
kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
 
 
39. 496/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. 

május 18-án 8 óra 57 perctől sugárzott "Kölyök Kalauz" című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 
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Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1093/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. május 18-án 8 óra 
57 perctől sugárzott „Kölyök Kalauz” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § 

(1) bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 
megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel 
szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének az RTL Klub csatornán a 2019. május 18-án 8 óra 57 perctől sugárzott 
„Kölyök Kalauz” című műsorszámban egy-egy alkalommal történt vélelmezett megsértése 
tárgyában.  
 
A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 
napon belül nyilatkozzon, a fenti műsorszámban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében jelenítette-e meg a REGIO Játékboltot és annak termékeit, és ha igen, csatolja az 
erről szóló dokumentumokat, valamint terjessze elő az üggyel kapcsolatos álláspontját. 
 
 
40. 497/2019. Az "A-tól-Z-ig" Bt. által üzemeltetett Mega Rádió (vételkörzet: Orosháza 

90,2 MHz) állandó megnevezésű, helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. 
május 6-12. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése – előzmény: 
404/2019. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1094/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az „A-tól - Z-ig” Bt. által üzemeltetett Mega Rádió (vételkörzet: Orosháza 90,2 MHz) állandó 
megnevezésű, helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. május 6–12. közötti műsorának 

hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy az „A-tól - Z-ig” Bt. az általa üzemeltetett Mega Rádió 
állandó megnevezésű, helyi kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. május 6–12. közötti 
működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 50.000 Ft bírsággal 
sújtja.  
 
 
41. 500/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Karc FM 100,2 (Szeged 100,2 

MHz) állandó megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 2019. május 20–26. 
közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 415/2019. számú 
előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 1095/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Karc FM 100,2 (Szeged 100,2 MHz) állandó 

megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 2019. május 20–26. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Karc FM 100,2 állandó megnevezésű, helyi 
közösségi médiaszolgáltatás 2019. május 20–26. közötti működése során megsértette az 
Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 161. § 
(4) bekezdése és a 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 200.000 Ft bírsággal sújtja.  
 
 
42. 501/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2019. július 7-én 18 óra 57 

perctől sugárzott "Bridget Jones babát vár" című filmalkotás korhatári besorolását 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és 
f) pontjainak vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1096/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2019. július 7-én 18 óra 57 perctől sugárzott 

„Bridget Jones babát vár” című filmalkotás korhatári besorolását kifogásoló bejelentés [az 
Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak vélelmezett 

megsértése] 
 
A Médiatanács a mellékelt végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont egy 
alkalommal, valamint az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pont 83 alkalommal történt vélelmezett 
megsértése tárgyában a TV2 csatornán 2019. július 7-én 18 óra 57 perctől sugárzott „Bridget 
Jones babát vár” című műsorszám és műsorelőzetesei közzétételével összefüggésben, 
valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel 
kapcsolatban. 
 
 
43. 502/2019. A DIGART-M Kft. által üzemeltetett Szentes TV állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű (Szentes, Csongrád, Mindszent, Szegvár, Nagymágocs, 
Fábiánsebestyén, Derekegyház, Árpádhalom, Eperjes, Nagytőke, Csanytelek, 
Tömörkény, Felgyő, Sándorfalva, Kunszentmárton) közösségi médiaszolgáltatás 
2019. június 3-9. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [a BJ/23505-2/2014. ügyiratszámú hatósági határozat r), s) és u) 
pontjában foglaltak vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1097/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a DIGART-M Kft. által üzemeltetett Szentes TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Szentes, Csongrád, Mindszent, Szegvár, Nagymágocs, Fábiánsebestyén, Derekegyház, 
Árpádhalom, Eperjes, Nagytőke, Csanytelek, Tömörkény, Felgyő, Sándorfalva, 

Kunszentmárton) közösségi médiaszolgáltatás 2019. június 3-9. között sugárzott műsorának 
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hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/23505-2/2014. ügyiratszámú hatósági 
határozat r), s) és u) pontjában foglaltak vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a DIGART-M Kft-vel (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Szentes TV állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Szentes, Csongrád, Mindszent, Szegvár, Nagymágocs, 
Fábiánsebestyén, Derekegyház, Árpádhalom, Eperjes, Nagytőke, Csanytelek, Tömörkény, 
Felgyő, Sándorfalva, Kunszentmárton) közösségi médiaszolgáltatás 2019. június 3-9. közötti 
működésére vonatkozóan a BJ/23505-2/2019. ügyiratszámú hatósági határozat r), s) és u) 
pontjában foglaltak vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, 
hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
 
 
44. 503/2019. A CITY TV Kft. által üzemeltetett CITY TV helyi, közösségi 

médiaszolgáltatáson 2019. június 20-án, 21-én, 22-én és 23-án sugárzott 
"Egészségünkre!" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1098/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a CITY TV Kft. által üzemeltetett CITY TV helyi, közösségi médiaszolgáltatáson 2019. június 

20-án, 21-én, 22-én és 23-án sugárzott „Egészségünkre!” című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a CITY TV Kft.-vel szemben az Smtv. 
20. § (9) bekezdésének a CITY TV helyi, közösségi médiaszolgáltatásán a 2019. június 20. 
napján 18 óra 38 perctől sugárzott, valamint június 21-én 17 óra 38 perctől, 22-én 18 óra 22 
perctől, 23-án 17 óra 26 perctől megismételt „Egészségünkre!” című műsorszámban 
összesen négy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában.  
 
A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 
napon belül terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 
 
 
45. 504/2019. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett 

TV2 médiaszolgáltatáson 2019. július 6-án 17 óra 58 perctől sugárzott Tények című 
műsorszámmal kapcsolatban [az Smtv. 20. § (3) bekezdés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1099/2019. (IX. 3.) számú döntése 
bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 

médiaszolgáltatáson 2019. július 6-án 17 óra 58 perctől sugárzott Tények című 
műsorszámmal kapcsolatban [az Smtv. 20. § (3) bekezdés vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben 
az Smtv. 20. § (3) bekezdésének a TV2 médiaszolgáltatásán 2019. július 6-án 17 óra 58 
perctől sugárzott „Tények” című műsorszámban egy alkalommal történt vélelmezett 
megsértése tárgyában.  
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A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 
napon belül terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 
 
 
46. 508/2019. A Molnár TV Kft. által üzemeltetett Rábaközi Televízió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű, közösségi médiaszolgáltatás 2019. május 6–12. 
között közreadott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 32. § (2) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 442/2019. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1100/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Molnár TV Kft. által üzemeltetett Rábaközi Televízió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű, közösségi médiaszolgáltatás 2019. május 6–12. között közreadott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 32. § (2) bekezdés a) pontjában és 

(4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Molnár TV Kft. Rábaközi Televízió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű, közösségi médiaszolgáltatás 2019. május 6–12. közötti 
műsorának közzétételekor összesen 783 alkalommal megsértette az Mttv. 32. § (2) 
bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés 
bb) pontja alapján 40 000 Ft bírsággal sújtja. 
 
 
47. 509/2019. A Magyar Katolikus Rádió Zrt. által üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió 

(Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 
MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 
MHz+ Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + 
Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 
104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz) állandó megnevezésű, körzeti 
közösségi médiaszolgáltatás 2019. június 3-9. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] – előzmény: 441/2019. számú előterjesztés 

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

A Médiatanács 1101/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Magyar Katolikus Rádió Zrt. által üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió (Székesfehérvár 

96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 
MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz+ Kiskőrös 91,7 MHz + 

Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 
MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz) 

állandó megnevezésű, körzeti közösségi médiaszolgáltatás 2019. június 3-9. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar Katolikus Rádió Zrt. a Magyar Katolikus Rádió 
(Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + 
Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz+ 
Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 
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MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 
MHz + Komló 91,4 MHz) állandó megnevezésű, körzeti közösségi médiaszolgáltatása 2019. 
június 3-9. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy 
haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a 
jövőbeni jogsértésektől. 
 
A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Magyar Katolikus Rádió Zrt. 
a Magyar Katolikus Rádió (Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 
92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + 
Tapolca 101,8 MHz+ Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + 
Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 
MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz) állandó megnevezésű, körzeti közösségi 
médiaszolgáltatásában 2019. június 3 - 9. közötti időszakban nem sértette meg a helyi 
közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok vonatkozásában tett 
speciális vállalását. 
 
 
48. 510/2019. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) 

állandó megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2019. július 1-7. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1102/2019. (IX. 3.) számú döntése 
az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó megnevezésű 

körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2019. július 1-7. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács hatósági eljárást indít az INFORÁDIÓ Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Inforádió állandó 
megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2019. július 1-7. közötti adáshéten 
történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az 
üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.  
 
 
49. 513/2019. A LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Karc FM 88,3 (Zalaegerszeg 

88,3 MHz) állandó megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 2019. július 1–
7. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

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

A Médiatanács 1103/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Karc FM 88,3 (Zalaegerszeg 88,3 MHz) állandó 

megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 2019. július 1–7. közötti műsorának 
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hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 

 
A Médiatanács hatósági eljárást indít a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. médiaszolgáltatóval szemben 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Karc FM 88,3 
állandó megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 2019. július 1-7. közötti adáshéten 
történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az 
üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.  
 
 
50. 494/2019. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál 

(2019. január 1-június 30.) 
 
Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1104/2019. (IX. 3.) számú döntése 
Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2019. január 1-június 

30.) 
 
A Médiatanács elfogadja a Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező 
televízióknál (2019. január 1-június 30.) című dolgozatot, és elrendeli annak közzétételét a 
Médiatanács honlapján. 
 
 
51. T-45/2019. A Médiatanács 237/2019. (II. 19.) számú döntésének módosítása 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1105/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Médiatanács 237/2019. (II. 19.) számú döntésének módosítása 

 
A Médiatanács a 237/2019. (II. 19.) számú döntését az alábbiak szerint módosítja (a 
módosított rész aláhúzással kiemelve): 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz az Alexandre Trauner 

ART/Film Fesztiválon. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel az 
Alexandre Trauner ART/Film Fesztivál  
 

 „TV- és nagyjátékfilm kategória” díjazottja(i) javára 1 500 000 Ft összegben, 

 „Tudományos film kategória” díjazottja(i) javára 1 500 000 Ft összegben, 

 „30 év alatti rendezők kisjátékfilm és animációs film kategóriája” díjazottja(i) javára 
1 000 000 Ft összegben. 

 
2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel 300 000 Ft összegben az 

Alexandre Trauner ART/Film Fesztivált népszerűsítő Logófilmpályázat díjazottja(i) javára.  
 
A felajánlott díjak összege 4 300 000 Ft, mely összeg felhasználásának, elszámolásának 
részleteit együttműködési megállapodás tartalmazza. 
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52. T-46/2019. A Médiatanács közreműködése a Primanima Nemzetközi Animációs 
Filmfesztiválon (Budaörs, 2019. október 30 – november 2.) 

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

A Médiatanács 1106/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Médiatanács közreműködése a Primanima Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon 

(Budaörs, 2019. október 30 – november 2.) 
 
1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint képviselteti magát a Primanima 

Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon. 
 
2. A Médiatanács együttműködés keretében díjat ajánl fel a legígéretesebb magyar 

tehetségnek járó George Pal-díj, a közönségszavazatok alapján legnépszerűbb magyar 
filmnek járó Macskássy Gyula-díj, valamint a gyermekközönség szavazatai alapján 
legnépszerűbb magyar meseanimációnak járó Csermák Tibor-díj nyerteseinek 500-
500 000 Ft értékben. A támogatás mértéke mindösszesen 1 500 000 Ft. Az összeg 
felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás tartalmazza. 

 
 
53. T-47/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a 

hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi 
rendelkezések megsértését megállapító MN/14058-4/2019. számú hivatali 
határozattal szemben 

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

A Médiatanács 1107/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 
MN/14058-4/2019. számú hivatali határozattal szemben 

 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2019. június 26. napján kelt, MN/14058-4/2019. számú 
határozata ellen a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési 
kérelmet elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
 
 
54. B-8/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. június) 
 
A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1108/2019. (IX. 3.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. június) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
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55. E-47/2019. A Média- és Hírközlési Biztos 2019. II. negyedévi beszámolója a 
médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
56. E-48/2019. A Médiatanács követelés állománya (2019. július) 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
57. E-49/2019. Tájékoztató a Médiatudományi Intézet működéséről, valamint 2019 első 

félévében végzett tevékenységéről és eredményeiről 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
58. E-50/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. július és augusztus hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
59. E-51/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. július és augusztus hónapban 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 9 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2019. szeptember 5. 
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