
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2019. szeptember 24-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács-tag /1-20. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-20. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-20. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-20. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-20. pontoknál/ 
dr. Andrássy György főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 

Tafferner Éva kommunikációs igazgató /1-20. pontoknál/ 
dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes /1-20. pontoknál/ 

Jó Balázs főosztályvezető-helyettes /16-20. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-20. pontoknál/ 

dr. Kelemen Linda, a jegyzőkönyv vezetője /1-20. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-9. pontoknál/ 
Dezsényi Ákos támogatási referatúra-vezető /1-9. pontoknál/ 

 
 
  



2 

Az ülést Dr. Karas Monika 10 óra 8 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett, 1150/2019. (IX. 24.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat 
vette napirendre: 
 
MTVA-200/2019. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2019 pályázati eljárás első 
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-201/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított sc. Variart srl. és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi 
lebonyolító kérelme 
MTVA-202/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelme 
MTVA-204/2019. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ANIMACI BT. kérelme 
MTVA-205/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Salamandra Film Kft. kérelme 
MTVA-206/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított STRATCOMM Kft. kérelme 
MTVA-207/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TV COM Kft. kérelme 
MTVA-203/2019. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított MONTAGE-VIDEO Kkt. tájékoztatása 
MTVA-208/2019. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2019. júliusi–augusztusi 
pénzügyi jelentése 
555/2019. Az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2019. július 25-én közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 12-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
561/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 
rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 
megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 
562/2019. A TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított 
hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 
563/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 
rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében 
megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 
564/2019. A Keszthely 92,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
565/2019. A Pécs 94,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
558/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Kong: Koponya-sziget” című filmalkotás 
előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
559/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Arthur király – A kard legendája” című 
filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
560/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Dunkirk” című filmalkotás előzetes 
klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
556/2019. A Domino TV Zrt. kérelmére a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben indult jogvitás 
eljárás 
557/2019. A Médiatanács ügyrendjének módosítása 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-200/2019. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2019 pályázati eljárás 
első fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 
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 1151/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a KMUSZ2019 pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 672/2019. (VI. 4.) számú döntésével 
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi 
vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2019 pályázati eljárás első 
fordulójából az alábbi pályázatokat érvénytelenség miatt kizárja: 
 

iktatószám: MA- 
KMUSZ2019- 

…/2019. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

5 Szentendrei Médiaközpont Kft. TV Szentendre 

6 Budakalászi Média Kft. Rádió Szentendre 

7 Budakalászi Média Kft. TV Budakalász 

28 Regionális Televízió Esztergom Kft. Régió Tv Esztergom 

29 Vésztői Városfejlesztő Kft. Körös-Sárrét TV, Ványa TV 

30 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió-TV-Dunántúl 

33 Kispest Kft. Kispest TV 

34 Tatai Televízió Közalapítvány Tatai Televízió 

 
2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 672/2019. (VI. 4.) számú döntésével 
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi 
vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2019 pályázati eljárás első 
fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva 
az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, 
és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
 

iktatószám: MA- 
KMUSZ2019- 

…/2019. 
a kedvezményezett neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

1 
Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú  

Tájékoztatásáért Alapítvány 
Szentgál Televízió 3 612 215 

3 "FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. Füred TV 4 321 133 

4 Centrum Televízió Kft. Centrum TV 3 661 507 

12 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió 675 552 

13 Mosoly Média Nonprofit Kft. Rádió Smile 431 800 

15 LP Média Kft. hatoscsatorna 3 193 156 

16 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus Rádió  

92,3 MHz 
1 768 986 

17 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus Rádió  

88,6 MHz 
1 768 986 

20 Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. BKTV 2 913 858 

21 XEROPRESS Bt. Körös Televízió 3 872 483 
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22 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió 4 999 953 

23 DIGART-M Kft. Szentes Televízió 4 789 600 

32 Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft. BONUMTV 5 000 000 

37 Danubia Televízió Nonprofit Kft. Danubia Televízió 5 000 000 

14 db a megítélt támogatás összesen: 46.009.229 Ft 

 
3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 672/2019. (VI. 4.) számú döntésével 
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi 
vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2019 pályázati eljárás első 
fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva 
az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti 
támogatásban: 
 

iktatószám: MA- 
KMUSZ2019- 

…/2019. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

2 
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Mezőtúri városi Televízió 

8 "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. Európa Rádió (Miskolc) 

9 "EURÓPA RÁDIÓ" Nonprofit Közhasznú Kft. Európa Rádió (Debrecen) 

10 Klubrádió Zrt. Klubrádió 

11 ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. Alpha Rádió 

14 Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Radio Monoster 

18 Kulturális Életért Közhasznú Egyesület Mustár rádió 

19 Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. Zemplén TV 

24 Civil Rádiózásért Alapítvány Civil Rádió 

25 Apostolmédia Nonprofit Kft. Apostol TV 

26 Magyarországi Mária Rádió Alapítvány Mária Rádió Bakony 

27 MŰSOR-HANG Zrt. Trend FM 

31 AERIEL Kft. Klasszik Rádió 92.1 

35 Médiahíd Kft. Mária Rádió Zemplén 

36 
Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért  

Közhasznú Közalapítvány 
Kistelek Városi Televízió 

 
4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 672/2019. (VI. 4.) számú döntésével 
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi 
vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2019 pályázati eljárás első 
fordulóját lezárja. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

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

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

 
a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. szeptember 13-ai ajánlása 
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2. MTVA-201/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított sc. Variart srl. 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 1152/2019. (IX. 24.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított sc. Variart srl.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 sc. Variart srl. mint 
kedvezményezett és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító „Répaszelet” című, 
MA-EMBERJUDIT2018-31/2018. 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 2019. november 15-ére, a beszámolási határidő 
2019. december 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2020. május 15-ére történő 
módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör 
adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi 
lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 
 
 
3. MTVA-202/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. 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 1153/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-

KREATÍV Bt. 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 OMEGA-
KREATÍV Bt. „Ma is meghaltam százszor” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2017-59/2017. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2020. február 28-ára, a beszámolási határidő 
2020. március 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2020. december 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 és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
4. MTVA-204/2019. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ANIMACI BT. 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 1154/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ANIMACI 

BT. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ANIMACI 
BT. „Csupipupi – A bolhaverság” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2018-23/2018. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. április 20-ára, a beszámolási 
határidő 2020. június 6-ára, valamint a bemutatási határidő 2020. október 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. 
 
 
5. MTVA-205/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Salamandra Film 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 1155/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Salamandra 

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 Salamandra 
Film Kft. „Branka” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-7/2018. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési és átadási határidő 2020. szeptember 15-ére, a beszámolási határidő 2020. 
október 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2021. március 31-ére történő módosításához. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
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követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
6. MTVA-206/2019. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított STRATCOMM 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 1156/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

STRATCOMM Kft. kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
STRATCOMM Kft. „A szembejövő ember (Benedek Elek élete)” című, MA-
KOLLÁNYIÁGOSTON2018-64/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul Mátyássy Áron 
társrendező bevonásához.   
 
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-207/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TV COM 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 1157/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított TV COM 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 TV COM Kft. 
„Tévedés” című MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-16/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott határidő-módosítási kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. november 15-ére, a beszámolási határidő 
2019. december 31-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. május 31-ére történő 
módosításához, továbbá 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 és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
8. MTVA-203/2019. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett 

MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
MONTAGE-VIDEO Kkt. tájékoztatása 

 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
9. MTVA-208/2019. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2019. júliusi–

augusztusi pénzügyi jelentése 
 
A Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
10. 555/2019. Az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2019. július 25-én közzétett pályázati felhívásra 2019. 
szeptember 12-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 1158/2019. (IX. 24.) számú döntése 
az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 

2019. július 25-én közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 12-én beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Magyar Katolikus Rádió Alapítvány) 

 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint az Encs 95,4 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2019. július 25-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján – 
az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati Felhívásra 
pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány pályázót hiánypótlásra hívja 
fel arra vonatkozóan, hogy  

 a Pályázati Felhívás 2.6.8.1. pontja szerinti nyilatkozatot a Pályázati Felhívásnak 
mindenben megfelelően tegye meg, 

 a Pályázati Felhívás 2.6.4.2. pontja alapján a TERVEZETT KÖLTSÉGEK és 
TERVEZETT BEVÉTELEK táblázatokat egészítse ki, 

 a Pályázati Felhívás 2.6.4.2. pontja alapján nyújtson be a kibővített vételkörzetre 
vonatkozó eredménykimutatás-tervet és mérlegtervet. 

 
 
11. 561/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 

rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása 
érdekében megindított hatósági ellenőrzési 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: 
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A Médiatanács 1159/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 

médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított 
hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az 1077/2019. (IX. 3.) számú végzésével megindított hatósági ellenőrzési 
eljárásban – az előterjesztés melléklete szerinti jegyzőkönyv elfogadásával – az Mttv. 70. § 
(6) bekezdése szerint megállapítja, hogy a korábban, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján 
hozott – a 968/2013. (VI. 5.) számú határozatával módosított – 1327/2011. (X. 5.) számú 
határozattal JBE médiaszolgáltatóként azonosított Magyar RTL Televízió Zrt. országos 
kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató JBE minősége nem változott, erre tekintettel a 
Médiatanács az Mttv. 70. § (5) bekezdése szerinti JBE médiaszolgáltatók azonosítására 
irányuló eljárás megindítását a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben mellőzi. 
 
 
12. 562/2019. A TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel 

rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása 
érdekében megindított hatósági ellenőrzési 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 1160/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 

médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított 
hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az 1078/2019. (IX. 3.) számú végzésével megindított hatósági ellenőrzési 
eljárásban – az előterjesztés melléklete szerinti jegyzőkönyv elfogadásával – az Mttv. 70. § 
(6) bekezdése szerint megállapítja, hogy a korábban, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján 
hozott – a 967/2013. (VI. 5.) számú határozatával módosított – 1326/2011. (X. 5.) számú 
határozattal JBE médiaszolgáltatóként azonosított TV2 Média Csoport Zrt. országos 
kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató JBE minősége nem változott, erre tekintettel a 
Médiatanács az Mttv. 70. § (5) bekezdése szerinti JBE médiaszolgáltatók azonosítására 
irányuló eljárás megindítását a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben mellőzi. 
 
 
13. 563/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a jelentős 

befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
lefolytatása érdekében megindított hatósági ellenőrzési 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 1161/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező 

médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított 
hatósági ellenőrzési eljárás lezárása 

 
A Médiatanács az 1079/2019. (IX. 3.) számú végzésével megindított hatósági ellenőrzési 
eljárásban – az előterjesztés melléklete szerinti jegyzőkönyv elfogadásával – az Mttv. 70. § 
(6) bekezdése szerint megállapítja, hogy a korábban, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján 
hozott 1423/2013. (IX. 25.) számú határozatában JBE médiaszolgáltatóként azonosított 
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Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. JBE minősége nem változott, erre tekintettel a 
Médiatanács az Mttv. 70. § (5) bekezdése szerinti JBE médiaszolgáltatók azonosítására 
irányuló eljárás megindítását a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben mellőzi. 
 
 
14. 564/2019. A Keszthely 92,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
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 1162/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a Keszthely 92,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Keszthely 92,2 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
15. 565/2019. A Pécs 94,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
 
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 1163/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a Pécs 94,6 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 

véglegesítése 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Pécs 94,6 MHz 
körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 
szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
16. 558/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Kong: Koponya-sziget” című 

filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés 
 
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 1164/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Kong: Koponya-sziget” című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 
kérelmére megállapítja, hogy a „Kong: Koponya-sziget” című filmalkotás az Mttv. 9. § (4) 
bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó. 
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17. 559/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Arthur király – A kard legendája” 
című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

 
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 1165/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme az „Arthur király – A kard legendája” című filmalkotás 

előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 
kérelmére megállapítja, hogy az „Arthur király – A kard legendája” című filmalkotás az Mttv. 
9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó. 
 
 
18. 560/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Dunkirk” című filmalkotás 

előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
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 1166/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Dunkirk” című filmalkotás előzetes klasszifikációja 

iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 
kérelmére megállapítja, hogy a „Dunkirk” című filmalkotás az Mttv. 9. § (4) bekezdése 
szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó. 
 
 
19. 556/2019. A Domino TV Zrt. kérelmére a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben indult 

jogvitás eljárás 
 
Aranyosné dr. Börcs Janka 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 1167/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a Domino TV Zrt. kérelmére a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben indult jogvitás eljárás 

eldöntése tárgyában 
 
A Médiatanács a Domino TV Zrt. médiaszolgáltató szerződés létrehozására, szerződéses 
tartalom megállapítására, valamint egyezség létrehozására irányuló kérelme alapján indult 
jogvitás eljárásban a médiaszolgáltató kérelmét elutasítja.  
 
 
20. 557/2019. A Médiatanács ügyrendjének módosítása 
 
Aranyosné dr. Börcs Janka 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 1168/2019. (IX. 24.) számú döntése 
a Médiatanács ügyrendjének módosításáról 

 
1. A Médiatanács elfogadja a módosított ügyrendjét az előterjesztés mellékletében foglalt 

szöveg-tervezetnek megfelelően. 
 
2. A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy intézkedjen az ügyrend Magyar Közlönyben és 

a Médiatanács honlapján történő közzétételéről. 
 
 
A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést a végleg lejáró Törökszentmiklós 96,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság 
alapjául szolgáló médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására való 
felkérésről. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 43 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 
2019. szeptember 30.,14 óra. 
 
Budapest, 2019. szeptember 25. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

dr. Kelemen Linda s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Kollarik Tamás s. k. Dr. Karas Monika s. k. 
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