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Az ülést Karas Monika 10 órakor megnyitotta, és megállapította annak határozatképességét. 
Dr. Kollarik Tamás egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt az ülésen. Ezt követően 
a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és tájékoztatók napirendre vételét tette fel 
szavazásra, melyet a Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű többségével az 1188/2019. 
(X. 8.) számon elfogadott, és az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
605/2019. A Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium létrejöttével 
kapcsolatos egyes döntésekről 
586/2019. Az Eger 91,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2019. július 18-án közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 4-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
587/2019. A Hatvan 94,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2019. július 19-én közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 5-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
588/2019. Felkérés a Debrecen 106,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
589/2019. Felkérés a Kecskemét 97,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
590/2019. Felkérés a Nyíregyháza 102,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
591/2019. Felkérés egy Gyöngyös telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
592/2019. Felkérés egy Nagykanizsa telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
593/2019. Felkérés egy Sopron telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
594/2019. Felkérés egy Szentes telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
595/2019. A Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás 
tervezete 
596/2019. A Kaposvár 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 
598/2019. A Civil Rádiózásért Alapítvány (Civil Rádió) Budapest 98,0 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
599/2019. A Fehérvár Médiacentrum Kft. (Vörösmarty Rádió) Székesfehérvár 99,2 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
601/2019. A Médiatanács által a Dunaföldvár 106,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2019. május 10-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes ALISCA NETWORK Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
602/2019. A Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2019. május 9-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes ALISCA NETWORK Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
603/2019. A Médiatanács által a Paks 107,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes az ALISCA NETWORK Kft.-vel szemben megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
604/2019. A Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes pályázó vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 
581/2019. 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, 
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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 megsértése] – előzmény: 502/2019. számú 
előterjesztés 
582/2019. 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 megsértése] – előzmény: 513/2019. számú előterjesztés 
583/2019. 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 megsértése] – előzmény: 504/2019. számú 
előterjesztés 
584/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. szeptember 
10-én 6 órától sugárzott Jó reggelt, Magyarország! című műsorszámot kifogásoló bejelentés 
[az Smtv. 14. § (1) és 17. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
585/2019. A Radio Plus Kft. Rádió1 adóján futó „Balázsék” című műsorszám roadshow-ját 
hirdető műsorelőzetest kifogásoló bejelentés [az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjának 
érvényesülése] 
597/2019. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által benyújtott kiegyensúlyozottsági 
kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2019. szeptember 11-én 19:11:22 
órai kezdettel sugárzott „KÉK BOLYGÓ” című műsorszámmal kapcsolatban 
600/2019. A Média Csele Bt. által a Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ellen indított, 
szerződéskötési kötelezettséggel kapcsolatos jogvitás eljárás megszüntetése 
E-56/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. szeptember hónapban 
E-57/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. szeptember hónapban 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. 605/2019. A Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium létrejöttével 

kapcsolatos egyes döntésekről 
 
A Hivatal részéről dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 
4/5 arányú egyszerű többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1189/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium létrejöttével kapcsolatos egyes 

döntések tárgyában 
 
(1) A Médiatanács az előterjesztés szerint elfogadja a Televíziós Film Mecenatúra Alapító 

Okiratát. 
 
(2) A Médiatanács az előterjesztés szerint előzetesen jóváhagyja a Televíziós Film 

Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának 
tervezetét. 

 
(3) A Médiatanács felkéri a Hivatalt, hogy a szükséges dokumentumok rendelkezésre állását 

követően haladéktalanul járjon el a Magyar Államkincstárnál a Televíziós Film Mecenatúra 
nyilvántartásba vétele érdekében. 
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(4) A Médiatanács a Televíziós Film Mecenatúrával kapcsolatos irányító szervi hatáskörrel 
összefüggő médiatanácsi döntések előkészítéséért felelős operatív irányító tagként dr. 
Kollarik Tamást jelöli ki. 

 
 
2. 586/2019. Az Eger 91,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2019. július 18-án közzétett pályázati felhívásra 2019. 
szeptember 4-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
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 1190/2019. (X. 8.) számú döntése 
az Eger 91,8 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2019. július 18-án közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 4-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Magyar Katolikus Rádió Alapítvány) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi az Eger 98,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány 
pályázót. 
 
 
3. 587/2019. A Hatvan 94,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2019. július 19-én közzétett pályázati felhívásra 2019. 
szeptember 5-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
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 1191/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Hatvan 94,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2019. július 19-én közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 5-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata (Magyar Katolikus Rádió Alapítvány) 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Hatvan 94,0 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány 
pályázót. 
 
 
4. 588/2019. Felkérés a Debrecen 106,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
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 1192/2019. (X. 8.) számú döntése 
felkérés a Debrecen 106,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Debrecen 106,5 MHz 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
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A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a településen; 
– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 3 (három) hónap. 
 
 
5. 589/2019. Felkérés a Kecskemét 97,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
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 1193/2019. (X. 8.) számú döntése 
felkérés a Kecskemét 97,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Kecskemét 97,7 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 biztosítása a településen; 
– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 3 (három) hónap. 
 
 
6. 590/2019. Felkérés a Nyíregyháza 102,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
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 1194/2019. (X. 8.) számú döntése 
felkérés a Nyíregyháza 102,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Nyíregyháza 102,6 
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 biztosítása a településen; 
– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
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7. 591/2019. Felkérés egy Gyöngyös telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

 
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 1195/2019. (X. 8.) számú döntése 
felkérés egy Gyöngyös telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

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

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
 
8. 592/2019. Felkérés egy Nagykanizsa telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
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 1196/2019. (X. 8.) számú döntése 
felkérés egy Nagykanizsa telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
 
A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt egy Nagykanizsa 
telephelyű 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 biztosítása a településen; 
– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
 
9. 593/2019. Felkérés egy Sopron telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
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 1197/2019. (X. 8.) számú döntése 
felkérés egy Sopron telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
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A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt egy Sopron telephelyű 
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 biztosítása a településen; 
– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
 
10. 594/2019. Felkérés egy Szentes telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 
 
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 1198/2019. (X. 8.) számú döntése 
felkérés egy Szentes telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

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

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 3 hónap. 
 
 
11. 595/2019. A Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívás tervezete 
 
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 1199/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Békés 94,4 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
12. 596/2019. A Kaposvár 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 4/5 arányú egyszerű 
többségével elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 1200/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Kaposvár 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 

felhívás tervezete 
 
A Médiatanács elfogadja a Kaposvár 97,5 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 

Kaposvár 97,5 151 69 64.000 2-6 V D 160°-280°/3,0 dB 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
17°47’36”;  
46°20’31” 

 
A Médiatanács 1201/2019. (X. 8.) számú döntése 

a Kaposvár 97,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Kaposvár 97,5 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 
úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
13. 598/2019. A Civil Rádiózásért Alapítvány (Civil Rádió) Budapest 98,0 MHz körzeti 

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

A Médiatanács 1202/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Civil Rádiózásért Alapítvány (Civil Rádió) Budapest 98,0 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékletét képező hatósági határozatban foglaltak 
szerint a Civil Rádiózásért Alapítvány Budapest 98,0 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságát az Mttv. 48. § (7) bekezdése alapján nem újítja meg. 
 
 
14. 599/2019. A Fehérvár Médiacentrum Kft. (Vörösmarty Rádió) Székesfehérvár 99,2 

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 1203/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Fehérvár Médiacentrum Kft. (Vörösmarty Rádió) Székesfehérvár 99,2 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme 
 
A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékletét képező hatósági határozatban foglaltak 
szerint a Fehérvár Médiacentrum Kft. Székesfehérvár 99,2 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságát az Mttv. 48. § (7) bekezdése alapján nem újítja meg. 
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15. 601/2019. A Médiatanács által a Dunaföldvár 106,5 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2019. május 10-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes ALISCA 
NETWORK Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása 

 
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 1204/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Médiatanács által a Dunaföldvár 106,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2019. május 10-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes ALISCA NETWORK Kft. vonatkozásában 

megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2019. május 10-én közzétett Pályázati Felhívással a 
Dunaföldvár 106,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára megindított pályázati eljárásban 1173/2019. (IX. 30.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az ALISCA NETWORK Kft., és 
PJ/16313-6/2019. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – 
az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján hatósági szerződés 
megkötését kezdeményezi az ALISCA NETWORK Kft.-vel a Dunaföldvár 106,5 MHz helyi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használata tekintetében a pályázati 
ajánlatában foglaltaknak megfelelően, és egyúttal az ALISCA NETWORK Kft. pályázati 
ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi a Dunaföldvár 106,5 MHz 
helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság (hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti 
rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás 
 
 
16. 602/2019. A Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2019. május 9-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes ALISCA NETWORK Kft. vonatkozásában 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
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 1205/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2019. május 9-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban nyertes ALISCA NETWORK Kft. vonatkozásában megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2019. május 9-én közzétett Pályázati Felhívással a 
Szekszárd 91,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára megindított pályázati eljárásban 1175/2019. (IX. 30.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az ALISCA NETWORK Kft., és 
PJ/16648-6/2019. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – 
az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján hatósági szerződés 
megkötését kezdeményezi az ALISCA NETWORK Kft.-vel a pályázati ajánlatában 
foglaltaknak megfelelően, és az ALISCA NETWORK Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 
64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi az ALISCA NETWORK Kft. Szekszárd 91,1 MHz helyi 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 
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médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 
 
 
17. 603/2019. A Médiatanács által a Paks 107,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2019. május 16-án 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes az ALISCA 
NETWORK Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

 
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 1206/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Médiatanács által a Paks 107,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes ALISCA NETWORK Kft.-vel szemben megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Paks 107,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő használatára május 16-án 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban az 1176/2019. (IX. 30.) 
határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az ALISCA NETWORK Kft., és 
PJ/17231-6/2019. végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § 
(1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében 
foglalt hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a nyertessé nyilvánított ALISCA 
NETWORK Kft.-vel a Paks 107,5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jelleggel történő használata tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, és 
egyúttal az ALISCA NETWORK Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 
szerint engedélyezi az ALISCA NETWORK Kft. Paks 107,5 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 
kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 
 
 
18. 604/2019. A Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes pályázó vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 

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

A Médiatanács 1207/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes 
pályázó vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (ALISCA 

NETWORK Kft. – Baja 94,3 MHz) 
 
A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség használatára 2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárásban 1174/2019. (IX. 30.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás 
nyertese az ALISCA NETWORK Kft., és a PJ/16865-6/2019. számú végzésével megindította 
a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. 
pontjában foglaltak alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti hatósági 
szerződés megkötését kezdeményezi az ALISCA NETWORK Kft.-vel a Baja 94,3 MHz 
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médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően, 
és egyúttal az ALISCA NETWORK Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 
szerint engedélyezi a Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának 
(hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. 
Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos 
médiaszolgáltatás). 
 

A Médiatanács 1208/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Baja 94,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 

2019. május 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes 
pályázó vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (Radio Plus 

Kft – Budapest 96,4 MHz) 
 
A Médiatanács 1204/2019. (X. 8.), 1205/2019. (X. 8.), 1206/2019. (X. 8.) és 1207/2019. (X. 8.) 
számú döntéseire tekintettel – amelyekben engedélyezte az ALISCA NETWORK Kft. 
Dunaföldvár 106,5 MHz, Szekszárd 91,1 MHz, Paks 107,5 MHz és Baja 94,3 MHz helyi rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságainak, mint hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatásoknak 
hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával, mint hálózatos médiaszolgáltatással – az előterjesztés 
mellékletét képező szerződésmódosítás elfogadásával kezdeményezi a Radio Plus Kft. 
Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 
szerződés módosítását. 
 
 
19. 581/2019. 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 megsértése] – előzmény: 502/2019. 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 1209/2019. (X. 8.) 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 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [a BJ/23505-2/2014. ügyiratszámú hatósági 

határozat r), s) és u) pontjában foglaltak megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a DIGART-M Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a 
Szentes TV állandó megnevezésű adóján a 2019. június 3-9. közötti időszakban megsértette 
a BJ/23505-2/2014. ügyiratszámú hatósági határozat r), s) és u) pontjában foglaltakat, amely 
jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 
10.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
 
 
20. 582/2019. 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) 
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bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 513/2019. 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 1210/2019. (X. 8.) 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 
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 88,3 állandó megnevezésű, helyi közösségi médiaszolgáltatás 
2019. július 1-7. 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 10.000,- Ft bírsággal sújtja. 
 
 
21. 583/2019. 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 megsértése] – előzmény: 
504/2019. 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 1211/2019. (X. 8.) 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 megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Zrt. a 2019. július 6-án 17 óra 58 
perctől sugárzott Tények című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette az 
Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdés ba) alpontja alapján 700 000 
Ft, azaz hétszázezer forint bírság megfizetésére kötelezi a Médiaszolgáltatót. 
 
A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben 
tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
22. 584/2019. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. 

szeptember 10-én 6 órától sugárzott Jó reggelt, Magyarország! című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) és 17. § (1) bekezdés érvényesülésének 
vizsgálata] 

 
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 1212/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. szeptember 10-én 6 
órától sugárzott Jó reggelt Magyarország! című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az 

Smtv. 14. § (1) és 17. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
 



13 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 
bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 
 
 
23. 585/2019. A Radio Plus Kft. Rádió1 adóján futó „Balázsék” című műsorszám 

roadshow-ját hirdető műsorelőzetest kifogásoló bejelentés [az Mttv. 10. § (1) 
bekezdés f) pontjának érvényesülése] 

 
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 1213/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Radio Plus Kft. Rádió1 adóján futó „Balázsék” című műsorszám roadshow-ját hirdető 

műsorelőzetest kifogásoló bejelentés [az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjának 
érvényesülése] 

 
A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 
bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
24. 597/2019. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által benyújtott 

kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 
2019. szeptember 11-én 19:11:22 órai kezdettel sugárzott „KÉK BOLYGÓ” című 
műsorszámmal kapcsolatban 

 
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 1214/2019. (X. 8.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelem a 

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2019. szeptember 11-én 19:11:22 órai 
kezdettel sugárzott „KÉK BOLYGÓ” című műsorszámmal kapcsolatban 

 
A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
az M1 adóján 2019. szeptember 11-én 19:11:22 órai kezdettel sugárzott „KÉK BOLYGÓ” című 
műsorszámban 19:12:01-19:16:10 óra között közzétett összeállítással nem sértette meg a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
(Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 
 
 
25. 600/2019. A Média Csele Bt. által a Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ellen 

indított, szerződéskötési kötelezettséggel kapcsolatos jogvitás eljárás 
megszüntetése 

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

A Médiatanács 1215/2019. (X. 8.) számú döntése 
a Média Csele Bt. által a Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ellen indított, 

szerződéskötési kötelezettséggel kapcsolatos jogvitás eljárás tárgyában 
 
A Média Csele Bt. műsorterjesztési szerződés létrehozására, szerződéses tartalom 
megállapítására irányuló kérelme alapján indult jogvitás eljárást a Médiatanács megszünteti. 
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26. E-56/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. szeptember hónapban 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
 
27. E-57/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. szeptember hónapban 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
Ezt követően Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 29 perckor berekesztette. A következő ülés 
időpontja: 2019. október 15. 10:00 óra. 
 
 
Budapest, 2019. október 9. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Karas Monika s. k. 
a Médiatanács elnöke 


