
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2019. szeptember 30-án (hétfőn) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-18. pontoknál/ 
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-18. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-18. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-18. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 
Jó Balázs főosztályvezető-helyettes /12-18. pontoknál 

dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-18. pontoknál/ 
Vajda Boglárka osztályvezető /1-18. pontoknál/ 

dr. Vincze Zsuzsanna, a jegyzőkönyv vezetője /1-18. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-2. pontoknál/ 
Dezsényi Ákos referatúra vezető /1-2. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 14 órakor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét, majd a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések napirendre vételét 
tette fel szavazásra. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata 
mellett, 1169/2019. (IX. 30.) számon az alábbi előterjesztéseket vette napirendre: 
 
MTVA-209/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Castle Cinema Kft. kérelme 
MTVA-210/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. kérelme 
567/2019. A Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2019. június 6-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
lezárása  
566/2019. A Dunaföldvár 106,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2019. május 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás lezárása 
568/2019. A Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
lezárása 
569/2019. A Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2019. május 9-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás lezárása 
570/2019. A Paks 107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
lezárása 
571/2019. A Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2019. július 25-én közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 18-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
572/2019. Az FM 4 Rádió Kft. kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 
a Göd 97,3 MHz és a Törökbálint 97,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságok tekintetében 
573/2019. Felkérés a Törökszentmiklós 96,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
574/2019. A Média Depo Kft. (BEST FM) bejelentése a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
575/2019. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (vételkörzet: Budapest 96,4 MHz) 
állandó megnevezésű, körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. május hónapban 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 33. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
576/2019. Az országos médiaszolgáltatók 2019. augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése 
[az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése a Magyar RTL Televízió Zrt. által 
üzemeltetett RTL Klub médiaszolgáltatás 2019. augusztus 8-án 6 órától sugárzott "Reggeli" 
című műsorszámában] 
577/2019. 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) 
bekezdésének, valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] - előzmény: 493/2019. számú előterjesztés 
578/2019. 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 megsértése] - előzmény: 503/2019. 
számú előterjesztés 
579/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a "Robin Hood" című filmalkotás előzetes 
klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
580/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M5 csatornáján 2019. szeptember 14-én 15 
óra 19 perctől sugárzott Rejtélyes XX. század című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az 
Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjainak vélelmezett megsértése] 
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T-51/2019. A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma elnökének és egy tagjának delegálása 
 
Dr. Koltay András 14 óra 5 perckor, az első napirendi előterjesztés tárgyalása közben 
megérkezett az ülésterembe.  

 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. MTVA-209/2019. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Castle Cinema Kft. kérelme 

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1170/2019. (IX. 30.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Castle 

Cinema Kft. kérelmeiről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú döntésével 
a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Castle Cinema 
Kft. „A taxis” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-37/2018. iktatószámon nyilvántartott 
pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott finanszírozási terv módosítására 
vonatkozó kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja, továbbá elfogadja a 
határidő-módosításra vonatkozó kérelmet, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 
2020. február 28-ára, a beszámolási határidő 2020. április 15-ére, valamint 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 Nemzeti 
Filmirodát. 
 
2. MTVA-210/2019. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. kérelme 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1171/2019. (IX. 30.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. 

kérelméről 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a 
dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Visuall Kft. „DAESH” című, MA-
EMBERJUDIT2016-86/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési határidő 2020. 
március 31-ére, a beszámolási határidő 2020. május 15-ére, valamint a bemutatási határidő 
2020. augusztus 31-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett 
figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
3. 567/2019. A Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2019. június 6-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása  

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1172/2019. (IX. 30.) számú döntése 
a Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2019. június 6-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
lezárása 

 
1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban benyújtott 
pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – megállapítja az Mttv. 62. § (2) bekezdése és 
a Pályázati Felhívás 1.11.3.2. pontja alapján, hogy az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) 
pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen.  

 
2. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
4. 566/2019. A Dunaföldvár 106,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2019. május 10-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1173/2019. (IX. 30.) számú döntése 
a Dunaföldvár 106,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2019. május 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
lezárása 

 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a 

Dunaföldvár 106,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. 
május 10-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes. 

 
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a 

Dunaföldvár 106,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 
megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a Pályázati 
Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján az ALISCA NETWORK Kft. pályázó. 

 
3. A Médiatanács megállapítja, hogy a Lajta Rádió Kft. pályázónak a Dunaföldvár 106,5 MHz 

helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatra benyújtott pályázati ajánlata az 
Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.9.2. d) pontja alapján 
tartalmilag érvénytelen. 
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4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított ALISCA 
NETWORK Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági 
szerződés megkötésére irányuló eljárást.  

 
5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
5. 568/2019. A Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1174/2019. (IX. 30.) számú döntése 
a Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 
 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a Baja 94,3 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. május 16-án közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes. 

 
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Baja 94,3 

MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás 
nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja 
alapján az ALISCA NETWORK Kft. pályázó. 

 
3. A Médiatanács megállapítja, hogy a Lajta Rádió Kft. pályázónak a Baja 94,3 MHz helyi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatra benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 
59. § (3) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.9.2. d) pontja alapján tartalmilag 
érvénytelen. 

 
4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított ALISCA 

NETWORK Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági 
szerződés megkötésére irányuló eljárást.  

 
5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
6. 569/2019. A Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2019. május 9-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1175/2019. (IX. 30.) számú döntése  
a Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2019. május 9-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
lezárása 

 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a 

Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. május 
9-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes. 
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2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a 
Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 
pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a Pályázati Felhívás 
1.11.3.4. pontja alapján az ALISCA NETWORK Kft. pályázó. 

 
3. A Médiatanács megállapítja, hogy a Lajta Rádió Kft. pályázónak a Szekszárd 91,1 MHz 

helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatra benyújtott pályázati ajánlata az 
Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.9.2. d) pontja alapján 
tartalmilag érvénytelen. 

 
4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított ALISCA 

NETWORK Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági 
szerződés megkötésére irányuló eljárást.  

 
5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
7. 570/2019. A Paks 107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1176/2019. (IX. 30.) számú döntése 
a Paks 107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
lezárása 

 
1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a Paks 

107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. május 16-án 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes. 

 
2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Paks 

107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 
eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. 
pontja alapján az ALISCA NETWORK Kft. pályázó. 

 
3. A Médiatanács megállapítja, hogy a Lajta Rádió Kft. pályázónak a Paks 107,5 MHz helyi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatra benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 
59. § (3) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.9.2. d) pontja alapján tartalmilag 
érvénytelen. 

 
4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított ALISCA 

NETWORK Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági 
szerződés megkötésére irányuló eljárást.  

 
5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
8. 571/2019. A Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jelleggel történő használatára 2019. július 25-én közzétett pályázati 
felhívásra 2019. szeptember 18-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1177/2019. (IX. 30.) számú döntése 
a Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2019. július 25-én közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 18-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Magyar Katolikus Rádió Alapítvány) 

 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 
hirdetményi úton 2019. július 25-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. és 1.11.10.2. 
pontjai alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány pályázót 
hiánypótlásra hívja fel arra nézve, hogy a Miskolc 95,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőségre 
vonatkozó közösségi médiaszolgáltatási szabályzatát ismételten nyújtsa be.  
 
9. 572/2019. Az FM 4 Rádió Kft. kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének 

halasztása iránt a Göd 97,3 MHz és a Törökbálint 97,6 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultságok tekintetében 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1178/2019. (IX. 30.) számú döntése 
az FM 4 Rádió Kft. kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt a Göd 

97,3 MHz és a Törökbálint 97,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságok tekintetében 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a médiaszolgáltató kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az FM 4 Rádió Kft. a Göd 
97,3 MHz és a Törökbálint 97,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságok tekintetében a 
médiaszolgáltatást 2019. október 4. napja helyett legkésőbb 2020. január 4. napján kezdhesse 
meg. 
 
10. 573/2019. Felkérés a Törökszentmiklós 96,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1179/2019. (IX. 30.) számú döntése 
felkérés a Törökszentmiklós 96,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Törökszentmiklós 96,4 
MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatása a településen; 
– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 
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– a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
11. 574/2019. A Média Depo Kft. (BEST FM) bejelentése a Budapest 99,5 MHz körzeti 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1180/2019. (IX. 30.) számú döntése 
a Média Depo Kft. (BEST FM) bejelentése a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
 
A Médiatanács a Média Depo Kft.-ből kiválással létrejött Best Radio Kft. jogutódlását az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint átvezeti a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződésben. 
 
12. 575/2019. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (vételkörzet: Budapest 96,4 

MHz) állandó megnevezésű, körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. május 
hónapban sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1181/2019. (IX. 30.) számú döntése 
a Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (vételkörzet: Budapest 96,4 MHz) állandó 

megnevezésű, körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. május hónapban sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 33. § (1) bekezdésének 

c) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval 
szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (Mttv.) 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésnek 835 alkalommal 
történt vélelmezett megsértése tárgyában, az általa üzemeltetett Rádió 1 állandó 
megnevezésű, körzeti kereskedelmi médiaszolgáltatás 2019. április 25-e és június 16-a közötti 
időszakban sugárzott műsora vonatkozásában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a 
végzés közlésétől számított 10 napon belül terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 
 
13. 576/2019. Az országos médiaszolgáltatók 2019. augusztusi adásainak hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése a Magyar RTL 
Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub médiaszolgáltatás 2019. augusztus 8-án 6 
órától sugárzott "Reggeli" című műsorszámában] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1182/2019. (IX. 30.) számú döntése 
az országos médiaszolgáltatók 2019. augusztusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 

20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése a Magyar RTL Televízió Zrt. által 
üzemeltetett RTL Klub médiaszolgáltatás 2019. augusztus 8-án 6 órától sugárzott „Reggeli” 

című műsorszámában] 
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A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben 
az Smtv. 20. § (9) bekezdésének az RTL Klub médiaszolgáltatásán a 2019. augusztus 8-án 6 
órától sugárzott „Reggeli” című műsorszámban egy 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. 
 
14. 577/2019. 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) bekezdésének, valamint a 
66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] - előzmény: 
493/2019. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1183/2019. (IX. 30.) 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 

megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Civil Rádiózásért Alapítvány (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) a Civil Rádió állandó megnevezésű adóján a 2019. június 24-30. közötti 
időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a 
Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 100.000,- Ft összegű 
bírsággal sújtja. 
 
15. 578/2019. 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 megsértése] - előzmény: 503/2019. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1184/2019. (IX. 30.) 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 megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a CITY TV helyi, közösségi 
médiaszolgáltatásán 2019. június 20-án 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 műsorszám közzététele során négy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) 
bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a 
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határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 
követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
 
16. 579/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a "Robin Hood" című filmalkotás 

előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1185/2019. (IX. 30.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „Robin Hood” 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 „Robin Hood” című filmalkotás az Mttv. 9. § (5) bekezdése 
szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó. 
 
17. 580/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M5 csatornáján 2019. szeptember 

14-én 15 óra 19 perctől sugárzott Rejtélyes XX. század című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) 
pontjainak vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1186/2019. (IX. 30.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M5 csatornáján 2019. szeptember 14-én 15 óra 19 

perctől sugárzott Rejtélyes XX. század című műsorszámmal kapcsolatos bejelentés [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) 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 
vélelmezett megsértése tárgyában a Duna World csatornán 2019. szeptember 14-én 10 órától, 
valamint az M5 csatornán 2019. szeptember 14-én 15 óra 19 perctől, szeptember 15-én 5 óra 
33 perctől és szeptember 16-án 12 óra 57 perctől sugárzott Rejtélyes XX. század című 
műsorszám közzététele miatt, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő a 
nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 
 
18. T-51/2019. A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma elnökének és egy tagjának 

delegálása 
 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1187/2019. (IX. 30.) számú döntése 
a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma elnökének és egy tagjának delegálása tárgyában 
 
1. A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény 86. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Közszolgálati 
Közalapítvány Kuratóriumának elnökévé Balogh Lászlót, tagjává dr. Ilosvai Gábort 
delegálja. 
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2. A Médiatanács döntéséről levélben értesíti a delegáltakat. 
 
 
A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy készítsen előterjesztést a Kecskemét 97,7 MHz, a 
Debrecen 106,5 MHz és a Nyíregyháza 102,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőségek 
frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről. 
 
A Médiatanács megbízza továbbá a Hivatalt, hogy készítsen előterjesztést Szentes, 
Gyöngyös, Sopron, valamint Nagykanizsa telephelyű médiaszolgáltatási lehetőségek 
frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 14 óra 34 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2019. 
október 8. 10 óra. 
 
Budapest, 2019. október 2. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 
 
 

dr. Vincze Zsuzsanna s. k. 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
 dr. Vass Ágnes s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács  a Médiatanács  
 tagja  elnöke 


