
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2019. szeptember 10-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-19. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-19. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-19. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-19. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-19. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-19. pontoknál/ 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-19. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-19. pontoknál/  

dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes /1-19. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-19. pontoknál/ 

Jó Balázs osztályvezető /13-19. pontoknál/ 
Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-19. pontoknál/ 

 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-7. pontoknál/ 
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Az ülést Karas Monika 10 óra 02 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Koltay András egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt az 
ülésen. Ezt követően a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztató 
napirendre vételét tette fel szavazásra, melyet a Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű 
többségével az 1109/2019. (IX. 10.) számon elfogadott, és az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatót vette napirendre: 
 
MTVA-188/2019. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2019 pályázati eljárás pályázati 
szakaszának lezárása 
MTVA-189/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K.M.H. Film Kft. kérelme 
MTVA-190/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 235 Film Kft. kérelme 
MTVA-191/2019. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART Stúdió Kft. kérelme 
MTVA-192/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított "NÓTÁRIUS 2000" Kft. kérelme 
MTVA-193/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TISZApART MÉDIA Kft. kérelme 
MTVA-194/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított GreenScreen Production Kft. finanszírozási terv módosítási 
kérelme 
536/2019. A KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM) Karcag 88,0 MHz kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
537/2019. A Mosoly Média Nonprofit Kft. (RÁDIÓ SMILE) Kiskunfélegyháza 89,9 MHz 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
538/2019. A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. (Radio Monošter) Szentgotthárd 106,6 
MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos 
kérelme 
539/2019. A „B & T” Szolgáltató Kft. (90,4 Rádió 1 Velence – Velence Meleg-hegy 90,4 MHz) 
helyi médiaszolgáltató cégadataiban történő változások 
540/2019. A Friss Rádió Nonprofit Kft. (FM90 Campus Rádió - Debrecen 90,0 MHz) rádiós 
médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
541/2019. A Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási 
hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Gyomaendrőd 
88,0 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
535/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján futó „Az igazi nő” című 
műsorszám 2019. április 6-ai, 13-ai, 20-ai és 27-ei adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 
31. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 
megsértése] – előzmény: 484/2019. számú előterjesztés 
542/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2019. június 16-án 18 óra 56 perctől 
közzétett „A viszkis” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] – előzmény: 
437/2019. számú előterjesztés 
534/2019. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2019. I. 
félév) 
T-48/2019. A Médiatanács 848/2019. (VII. 9.) számú döntésének módosítása 
B-9/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. július) 
E-52/2019. Tájékoztató a 2019. június 1-jétől 2019. augusztus 31-ig kiadmányozott hivatali 
döntésekről 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. MTVA-188/2019. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2019 pályázati eljárás 

pályázati szakaszának lezárása 
 
Az Alap részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 
arányú egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1110/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a REZSI2019 pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 75/2019. (I. 22.) számú döntésével a 
magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
médiaszolgáltatásának 2019. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2019 pályázati eljárás 
pályázati szakaszát lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 8 munkanapon belül a megjelentetéssel azonos módon hozza 
nyilvánosságra a pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról szóló döntés 
közleményét. 
 
 
2. MTVA-189/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K.M.H. Film Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1111/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K.M.H. Film 

Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított K.M.H. Film 
Kft. „Eötvös” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-15/2018. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési és átadási határidő 2020. január 15-ére, a beszámolási határidő 2020. február 29-
ére, valamint a bemutatási határidő 2020. július 31-ére történő módosításához, azzal, hogy 
felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
3. MTVA-190/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 235 Film Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1112/2019. (IX. 10.) számú döntése 

a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 235 Film Kft. 
kérelméről 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú 
döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 235 Film Kft. 
„Liga” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-5/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési 
és átadási határidő 2020. március 16-ára, a beszámolási határidő 2020. április 30-ára, 
valamint a bemutatási határidő 2020. szeptember 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. 
 
 
4. MTVA-191/2019. A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART Stúdió Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1113/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILM-ART 

Stúdió Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1305/2017. (XI. 28.) számú 
döntésével a televíziófilmek és televíziófilm-sorozatok gyártásának támogatására 
meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
FILM-ART Stúdió Kft. „A mayerlingi rejtély” című, MA-FEHÉRGYÖRGY2018-4/2018. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2020. június 30-ára, a beszámolási határidő 
2020. augusztus 14-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. november 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-192/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított "NÓTÁRIUS 2000" Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1114/2019. (IX. 10.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított "NÓTÁRIUS 

2000" Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított "NÓTÁRIUS 2000" 
Kft. „Dargay Attila portré” című, MA-EMBERJUDIT2017-21/2017. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
bemutatási határidő 2020. január 29-ére történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
 
6. MTVA-193/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TISZApART MÉDIA Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt /A javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1115/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

TISZApART MÉDIA Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1432/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TISZApART 
MÉDIA Kft. „Nemzetünk kincsei - a Hungarikumok” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2017-
28/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2020. március 7-ére, a beszámolási 
határidő 2020. április 22-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. október 30-ára történő 
módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 
adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
7. MTVA-194/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított GreenScreen Production Kft. 
finanszírozási terv módosítási kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1116/2019. (IX. 10.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított GreenScreen 

Production Kft. finanszírozási terv módosítási kérelméről 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított GreenScreen 
Production Kft. „Fuchs Jenő: az első ember” című, MA-EMBERJUDIT2017-82/2017. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott 
finanszírozási terv módosítására vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján 
elfogadja azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal 
történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem 
vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás 
igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással az NMHH Nemzeti 
Filmiroda közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos 
jogosultsága – az Mktv. és a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet alapján – a közvetett állami 
támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a Nemzeti 
Filmirodát. 
 
 
8. 536/2019. A KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM) Karcag 88,0 MHz kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 
4/5 arányú egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1117/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM) Karcag 88,0 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet 
elfogadásával – a médiaszolgáltató 2018. szeptember 13-án érkezett kérelmére – az Mttv. 
48. § (5) bekezdése alapján a KUN-MÉDIA Kft. Kft. Karcag 88,0 MHz kisközössági rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített 
együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2024. december 20. 
napjáig megújítja. 
 
 
9. 537/2019. A Mosoly Média Nonprofit Kft. (RÁDIÓ SMILE) Kiskunfélegyháza 89,9 

MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1118/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a Mosoly Média Nonprofit Kft. (RÁDIÓ SMILE) Kiskunfélegyháza 89,9 MHz kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet 
elfogadásával – a médiaszolgáltató 2018. szeptember 12-én érkezett kérelmére – az Mttv. 
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48. § (5) bekezdése alapján a Mosoly Média Nonprofit Kft. Kiskunfélegyháza 89,9 MHz 
kisközössági rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) 
bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz 
legfeljebb 2024. december 20. napjáig megújítja. 
 
 
10. 538/2019. A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. (Radio Monošter) 

Szentgotthárd 106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultsággal kapcsolatos kérelme 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1119/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. (Radio Monošter) Szentgotthárd 106,6 MHz + 

Felsőszölnök 97,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet 
elfogadásával – a médiaszolgáltató 2018. október 9-én érkezett kérelmére – az Mttv. 48. § 
(5) bekezdése alapján a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Szentgotthárd 106,6 MHz + 
Felsőszölnök 97,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 
38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz 
legfeljebb 2025. január 1. napjáig megújítja. 
 
 
11. 539/2019. A „B & T” Szolgáltató Kft. (90,4 Rádió 1 Velence – Velence Meleg-hegy 

90,4 MHz) helyi médiaszolgáltató cégadataiban történő változások 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1120/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a ”B & T” Szolgáltató Kft. (90,4 Rádió 1 – Velence Meleg-hegy 90,4 MHz) helyi 

médiaszolgáltató cégadataiban történő változások 
 
A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
– a ”B & T” Szolgáltató Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti a 
médiaszolgáltató Velence Meleg-hegy 90,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága 
tekintetében. 
 
 
12. 540/2019. A Friss Rádió Nonprofit Kft. (FM90 Campus Rádió - Debrecen 90,0 MHz) 

rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1121/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a Friss Rádió Nonprofit Kft. (FM90 Campus Rádió - Debrecen 90,0 MHz) rádiós 

médiaszolgáltató cégadataiban történő változás bejelentése 
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A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával 
– a Friss Rádió Nonprofit Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti a 
médiaszolgáltató Debrecen 90,0 MHz rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében. 
 
 
13. 541/2019. A Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme ideiglenes 

médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése 
alapján a Gyomaendrőd 88,0 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség vonatkozásában 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1122/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Gyomaendrőd 88,0 MHz 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 
65. § (11) bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a 
Gyomaendrőd 88,0 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára a 
2019. szeptember 9. és 2019. november 7. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés 
mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 
 
14. 535/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján futó „Az igazi nő” 

című műsorszám 2019. április 6-ai, 13-ai, 20-ai és 27-ei adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) és c) pontjainak, valamint az Smtv. 20. § 
(9) bekezdésének megsértése] – előzmény: 484/2019. számú előterjesztés 

 
A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 
arányú egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1123/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján futó „Az igazi nő” című műsorszám 2019. 
április 6-ai, 13-ai, 20-ai és 27-ei adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés 

b) és c) pontjainak, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub csatornán  
 
1. 2019. április 6-án 11:25:07-től, április 13-án 11:38:52-től, április 20-án 12:09:35-től és 

április 27-én 11:53:46-től sugárzott „Az igazi nő” című műsorszámok közzétételekor 
megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontját, ezért a Médiaszolgáltatót 800 000 Ft 
bírsággal sújtja; 

 
2. 2019. április 6-án 11:25:07-től, április 13-án 11:38:52-től, április 20-án 12:09:35-től és 

április 27-én 11:53:46-től sugárzott „Az igazi nő” című műsorszámok közzétételekor 
megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontját, ezért a Médiaszolgáltatót 375 000 Ft 
bírsággal sújtja; 

 
3. 2019. április 6-án 11:25:07-től, április 13-án 11:38:52-től, április 20-án 12:09:35-től 

sugárzott „Az igazi nő” című műsorszámok közzétételekor megsértette az Smtv. 20. § (9) 
bekezdését, ezért a Médiaszolgáltatót 275 000 Ft bírsággal sújtja. 
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15. 542/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2019. június 16-án 18 óra 56 

perctől közzétett „A viszkis” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § 
(5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] – 
előzmény: 437/2019. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1124/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Zrt. TV2 csatornáján 2019. június 16-án 18 óra 56 perctől közzétett „A 
viszkis”  című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § 

(1) bekezdés c) és f) pontjainak megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornán 2019. június 16-án 18 
óra 56 perctől sugárzott „A viszkis” című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 9. § 
(5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének 
ba) pontja alapján 1.450.000 Ft bírsággal sújtja. 
 
A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a műsorszám előzeteseinek 
2019. június 9-én, 10-én, 11-én, 12-én, 13-án, 14-én, 15-én és 16-án 21:00 óra előtti 
közzétételével 70 esetben megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontját, ezért az Mttv. 
187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján alkalmanként 45.000 Ft, összesen 3.150.000 Ft 
bírsággal sújtja. 
 
A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben 
tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
16. 534/2019. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 

(2019. I. félév) 
 
A Hivatal részéről Jó Balázs ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú 
egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1125/2019. (IX. 10.) számú döntése 
Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2019. I. félév) 

 
A Médiatanács elfogadja a Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televízió 
műsoraiban (2019. I. félév) című tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács 
honlapján. 
 
 
17. T-48/2019. A Médiatanács 848/2019. (VII. 9.) számú döntésének módosítása 
 
Dr. Kollarik Tamás ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1126/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a Médiatanács 848/2019. (VII. 9.) számú döntésének módosításáról 

 
A Médiatanács a 848/2019. (VII. 9.) számú döntését az alábbiak szerint módosítja (a 
módosított rész aláhúzással kiemelve): 
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1. A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint részt vesz a IV. Ars Sacra 
Filmfesztiválon. 

 
2. A Médiatanács együttműködés keretében 1 200 000 Ft-os pénzdíjat ajánl fel a IV. Ars 

Sacra Filmfesztivál nyerteseinek díjazására, az alábbiak szerint: 
 

 egész estés dokumentumfilm 1. helyezett: 300 000 Ft 

 rövid dokumentumfilm 1. helyezett: 300 000 Ft 

 rövidfilm 1. helyezett: 300 000 Ft 

 fődíj: 300 000 Ft 
 
Az összeg felhasználásának, elszámolásának részleteit együttműködési megállapodás 
tartalmazza. 
 
 
18. B-9/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. július) 
 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1127/2019. (IX. 10.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. július) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót 
elfogadja. 
 
 
19. E-52/2019. Tájékoztató a 2019. június 1-jétől 2019. augusztus 31-ig kiadmányozott 

hivatali döntésekről 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 32 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 
2019. szeptember 17. 10:00 óra. 
 
Budapest, 2019. szeptember 11. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 dr. Vass Ágnes s. k. Dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 


