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Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 44 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag más irányú hivatalos elfoglaltsága miatt 

nem vett részt az ülésen. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata 

mellett, 567/2020. (VI. 16.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-99/2020. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első forduló 

eljárási határidejének módosítása 

MTVA-91/2020. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első 

fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

MTVA-97/2020. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2018 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popular Média Kft. tájékoztatása 

276/2020. A Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jelleggel történő használatára 2020. április 17-én közzétett pályázati felhívásra 2020. május 

27-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

277/2020. A kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára 2020. április 6-án 

közzétett pályázati felhívásra 2020. május 7-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

278/2020. A Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2020. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 2020. május 14-én 

beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

281/2020. A Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. április 9-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 

279/2020. Az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. (EURÓPA RÁDIÓ FM 100,0) 

Sátoraljaújhely 100,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos 

kérelme 

268/2020. A FRISS MÉDIA Kft. (Friss FM – Kisvárda 93,4 MHz) helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett változás 

269/2020. A Lánczos Kornél Gimnázium által üzemeltetett Táska Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű kisközösségi (Székesfehérvár 97,5 MHz) médiaszolgáltatás 2020. február 21-27. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] – 

előzmény: 172/2020. számú előterjesztés 

270/2020. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű, lineáris audiovizuális kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés eredménye [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 

megsértése a Teleház Egyesület Gyömrő által üzemeltetett Signal TV állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. február 22-én sugárzott „Az orvos 

válaszol” című műsorszámában] – előzmény: 180/2020. számú előterjesztés 
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271/2020. A Hegyalja Média Kft. által üzemeltetett Szent István Rádió – Tokaj állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű (Tokaj 101,8 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. március 16-22. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 213/2020. számú előterjesztés 

272/2020. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó 

megnevezésű csatornáján 2020. április 4-én közreadott 18 órai kezdetű „Híradó” című műsorszám 

18:17:08–18:20:15 közötti szegmensével kapcsolatosan [a 485/2020. (V. 19.) számú végzés 

hivatalból történő felülvizsgálata] – előzmény: 223/2020. számú előterjesztés 

273/2020. A FONTANA MÉDIA Kft. által üzemeltetett SOLA RÁDIÓ (Budapest 101,6 MHz) állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. május 4-10. közötti 

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

rendelkezés vélelmezett megsértése] 

274/2020. A HírTV Zrt. Hír TV csatornáján 2020. április 26-án 21 óra 5 perctől sugárzott Bayer show 

című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

275/2020. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán sugárzott 

Exatlon Hungary című műsorszámot kifogásoló bejelentések [az Smtv. 14. § (1) bekezdésének és az 

Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 

267/2020. A koronavírus-járvány hatása a médiapiacra (2020. május) 

280/2020. A tévénézés alternatívái, internetes videók fogyasztása digitális eszközökön és a TV 

képernyőjén 

E-36/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. május) 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-99/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első forduló eljárási 
határidejének módosítása 

Lengyel Attila 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 568/2020. (VI. 16.) számú döntése a 
TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első forduló eljárási határidejének 
módosításáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 129/2020. (III. 3.) számú döntésével 

elfogadott TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első fordulójában a Médiatanács döntésének 

határidejét 2020. június 16-ára, a szerződéskötési határidőt pedig 2020. július 17-ére módosítja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy döntéséről az Alap honlapján 

közlemény formájában haladéktalanul tájékoztassa a pályázókat. 
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2. MTVA-91/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első fordulójának 
bírálóbizottsági ajánlása 

Dr. Kamondi Mónika 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 569/2020. (VI. 16.) számú döntése: a 
TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első fordulójában beérkezett 
pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első fordulójából az alábbi, valamely 

érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…/2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

2 Budakalászi Média Kft. TV Budakalász Kultúrcseppek 

5 "CSABA TV" Kft. Csaba Tv Híradó 

8 
PVTV (PÁPA VÁROSI  

TELEVÍZIÓ) 
Pápa Városi Televízió Végre péntek! 

18 
Bonum TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
BonumTV EWTN Hírnök 

23 
Halom Televízió Nonprofit  

Kft. 
HALOM TELEVÍZIÓ PALETTA 

29 
Zemplén Televízió  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Zemplén TV Mecénás 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első fordulójában a „közéleti 

magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 

elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, 

és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
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iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

3 
Mór Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 
VTV MÓR Köztér 

közéleti  

magazin 
3.120.000 Ft 

4 
Part-Oldalak  

Kulturális Egylet 
Dunaföldvár TV Földvár Mozaik 

közéleti  

magazin 
3.120.000 Ft 

11 SÁGHY-SAT Kft. 
Városi Televízió  

Bóly 

Napjaink /Közéleti  

magazin 

közéleti  

magazin 
3.120.000 Ft 

13 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió Csornai Műsor 
közéleti  

magazin 
3.120.000 Ft 

20 RTV. Szekszárd Kft. RTV Szekszárd Köz-Tér 
közéleti  

magazin 
3.120.000 Ft 

22 

Füzesabonyi Városi  

Televíziózást Segítő  

Nonprofit Kft. 

Füzesabonyi Városi  

Televízió 
Heti Krónika 

közéleti  

magazin 
3.099.000 Ft 

34 
Nánás Pro Cultura  

Nonprofit Kft. 

Hajdúnánási  

Televízió 
Nánási Krónika 

közéleti  

magazin 
3.120.000 Ft 

37 
GYARMATI MÉDIA  

NONPROFIT Kft. 

Info Plusz  

Balassagyarmat 
Aktuális 

közéleti  

magazin 
3.113.000 Ft 

8 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 24.932.000 Ft 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első fordulójában a „hírműsor” 

kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az 

abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a 

pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

1 

Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  

Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  

Televízió 
Túri Hírmondó hírműsor 5.500.000 Ft 

10 
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ  

Nonprofit Kft. 
Kapos Televízió Kapospont hírműsor 9.840.000 Ft 
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iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

14 
Halasi Média és Kultúra  

Nonprofit Kft. 
Halas TV Híradó hírműsor 9.360.000 Ft 

15 

Szombathelyi  

Médiaközpont Nonprofit  

Kft. 

Szombathelyi  

Televízió 
Híradó hírműsor 8.190.000 Ft 

17 
Makói Városi Televízió  

Nonprofit Kft. 

Makói Városi  

Televízió 
Híradó hírműsor 9.360.000 Ft 

24 
Halom Televízió  

Nonprofit Kft. 
Halom Televízió Híradó hírműsor 9.594.000 Ft 

25 MIKOM Nonprofit Kft. Miskolc Televízió Híradó hírműsor 10.040.000 Ft 

27 
Ceglédi TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Ceglédi TV Kft. Híradó hírműsor 9.300.000 Ft 

33 
KANIZSA MÉDIAHÁZ  

Nonprofit Kft. 
Kanizsa TV Híradó hírműsor 9.717.500 Ft 

9 db „hírműsor” kategóriában összesen: 80.901.500 Ft 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első fordulójában a „kulturális 

magazin” kategóriában – a TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárás negyedik fordulójában fennmaradó 

868.138 Ft-ból 450.000 Ft átcsoportosításával – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági 

ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést, az alábbi 

pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

6 
Médiacentrum  

Debrecen Kft. 
Debrecen Televízió 

Debreceni  

Színképek 

kulturális  

magazin 
2.080.000 Ft 

7 DIGART-M Kft. Szentes Televízió Paletta 
kulturális  

magazin 
1.840.000 Ft 

16 

Szegedi Rendezvény- és  

Médiaközpont Nonprofit  

Kft. 

Szeged Televízió KÖRÚT 
kulturális  

magazin 
1.920.000 Ft 

19 
Békéscsabai  

Médiacentrum Kft. 
7.Tv Művészbejáró 

kulturális  

magazin 
2.080.000 Ft 
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iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

21 ÉK-TV Kft. Pannon Televízió Pécsi Kör 
kulturális  

magazin 
2.080.000 Ft 

26 
"KÖLCSEY" Nonprofit 

Kft. 
Kölcsey Televízió Víg-Kend 

kulturális  

magazin 
2.080.000 Ft 

31 Baja Marketing Kft. Bajai Televízió Bajai Kultúra 
kulturális  

magazin 
2.080.000 Ft 

36 
MEDIA SOLUTIONS  

Kft. 
Somogy TV Mottó 

kulturális  

magazin 
2.040.000 Ft 

8 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 16.200.000 Ft 

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első fordulójában a „közéleti 

magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az 

alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

35 
DUNAHARASZTI  

IPARTESTÜLET 

nKiSDuNa TV  

Dunaharaszti  

HARASZTI  

KÖRKÉP 

közéleti  

magazin 

6. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első fordulójában a „hírműsor” 

kategóriában - a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján - az alábbi 

pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

9 
Ózdi Kommunikációs  

Nonprofit Kft. 
Ózdi Városi Televízió Ózdi Krónika hírműsor 

12 
Pécsi Kommunikációs  

Központ Kft. 
Pécs TV Híradó hírműsor 

28 Baja Marketing Kft. Bajai Televízió Híradó hírműsor 
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iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

30 
Zemplén Televízió  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Zemplén TV Hír7 hírműsor 

32 
Danubia Televízió  

Nonprofit Kft. 
Danubia Televízió Hírpercek hírműsor 

7. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első fordulójában a bírálóbizottság 

maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva 3.834.638 Ft-tal növeli a TVALLANDO2020 

pályázati eljárás második fordulójában kiosztható keretösszeget. 

8. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás első fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

b) 5 napon belül a pályázati eljárás első fordulójának eredményéről, illetve a második fordulóban 

rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap honlapján hozza nyilvánosságra, 

c) az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének 

visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

d) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról 

határidőben intézkedjen. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2020. május 21-én kelt ajánlása 

3. MTVA-97/2020. Tájékoztató – A Médiatanács által 
meghirdetett NEMESKÜRTYISTVÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Popular Média Kft. 
tájékoztatása 

Lengyel Attila ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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4. 276/2020. A Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2020. április 17-én közzétett pályázati 
felhívásra 2020. május 27-én beérkezett pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 

hozta: 

A Médiatanács 570/2020. (VI. 16.) számú döntése: a Nyíregyháza 
102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2020. április 17-én közzétett 
pályázati felhívásra 2020. május 27-én beérkezett pályázati ajánlatok 
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 Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jelleggel történő használata tekintetében 2020. április 17-én közzétett pályázati 

felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány pályázót. 

A Médiatanács 571/2020. (VI. 16.) számú döntése: a Nyíregyháza 
102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2020. április 17-én közzétett 
pályázati felhívásra 2020. május 27-én beérkezett pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálata (Médiahíd Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jelleggel történő használata tekintetében 2020. április 17-én közzétett pályázati 

felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Médiahíd Kft. pályázót. 

A Médiatanács 572/2020. (VI. 16.) számú döntése: a Nyíregyháza 
102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2020. április 17-én közzétett 
pályázati felhívásra 2020. május 27-én beérkezett pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálata (Karc FM Média Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jelleggel történő használata tekintetében 2020. április 17-én közzétett pályázati 

felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 
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5. 277/2020. A kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőségek elvi használatára 2020. április 6-án közzétett 
pályázati felhívásra 2020. május 7-én beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György 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 573/2020. (VI. 16.) számú döntése: a kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára 2020. április 
6-án közzétett pályázati felhívásra 2020. május 7-én beérkezett 
pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Budakalászi Média Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.9.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára 2020. 

április 6-án közzétett pályázati felhívásra Szentendre telephellyel pályázati ajánlatot benyújtó 

Budakalászi Média Kft. pályázót. 

6. 278/2020. A Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2020. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 
2020. május 14-én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi 
vizsgálata 

Dr. Andrássy György 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 574/2020. (VI. 16.) számú döntése: a Székesfehérvár 
99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. április 9-én közzétett pályázati 
felhívásra 2020. május 14-én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi 
vizsgálata 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint az Mttv. 59. § (2) 

bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.1. pontja alapján felvilágosítást kér a Fehérvár 

Médiacentrum Kft. pályázótól a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőségre 2020. május 14-én benyújtott pályázati ajánlata tekintetében az alábbiakkal kapcsolatban: 

– a pályázó részletesen vezesse le – a pályázati ajánlatban foglaltak szerinti műsortervben és a 

műsorszámok ismertetése során tett vállalások alapján, azok változatlanul hagyása mellett, – 

hogy a közszolgálati műsorszámok minimális aránya tekintetében a Formanyomtatvány III.1.6. 

pontjában megtett vállalásait hogyan teljesíti az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) napi 

műsoridőben a szombati és vasárnapi napokon. 
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7. 281/2020. A Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. április 9-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit 
Közhasznú Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési 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 javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 575/2020. (VI. 16.) számú döntése: a Miskolc 90,4 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. április 9-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes ”EURÓPA 
RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (”EURÓPA RÁDIÓ” 
Nonprofit Közhasznú Kft. – Miskolc 90,4 MHz) 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2020. április 9-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban az 560/2020. (VI. 9.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a 

PJ/12582-4/2020. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § 

(1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú 

Kft.-vel a Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultság közösségi jellegű 

használata tekintetében, az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. pályázati ajánlatában 

foglaltaknak megfelelően. 

8. 279/2020. Az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. 
(EURÓPA RÁDIÓ FM 100,0) Sátoraljaújhely 100,0 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 
kapcsolatos kérelme 

Dr. Andrássy György 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 576/2020. (VI. 16.) számú döntése: az ”EURÓPA 
RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. (EURÓPA RÁDIÓ FM 100,0) 
Sátoraljaújhely 100,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kérelme 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet 

elfogadásával – az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. július 2-án érkezett kérelmére – 
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az Mttv. 48. § (5) és az Mttv. 207. § (8a) bekezdése alapján a médiaszolgáltató Sátoraljaújhely 100,0 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) 

bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2025. 

október 9. napjáig megújítja. 

9. 268/2020. A FRISS MÉDIA Kft. (Friss FM – Kisvárda 93,4 
MHz) helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató 
cégadataiban bekövetkezett változás 

Dr. Andrássy György 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 577/2020. (VI. 16.) számú döntése: a FRISS MÉDIA 
Kft. (Friss FM – Kisvárda 93,4 MHz) helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett változás 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával – a FRISS 

MÉDIA Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti a Médiaszolgáltató Kisvárda 93,4 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében. 

10. 269/2020. A Lánczos Kornél Gimnázium által üzemeltetett 
Táska Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
kisközösségi (Székesfehérvár 97,5 MHz) médiaszolgáltatás 
2020. február 21-27. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) 
pontjában foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
172/2020. számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 578/2020. (VI. 16.) számú döntése: a Lánczos Kornél 
Gimnázium által üzemeltetett Táska Rádió állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű kisközösségi (Székesfehérvár 97,5 MHz) 
médiaszolgáltatás 2020. február 21-27. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában 
foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Lánczos Kornél Gimnázium (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 

az általa üzemeltetett Táska Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi 

(Székesfehérvár 97,5 MHz) médiaszolgáltatás 2020. február 21-27. közötti működése során 

megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
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(a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt 

rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 40.000,- Ft 

bírsággal sújtja. 

11. 270/2020. A bejelentés alapján működő helyi vételkörzetű, 
lineáris audiovizuális kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági ellenőrzés 
eredménye [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése a 
Teleház Egyesület Gyömrő által üzemeltetett Signal TV 
állandó megnevezésű helyi vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatás 2020. február 22-én sugárzott „Az 
orvos válaszol” című műsorszámában] – előzmény: 
180/2020. számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 579/2020. (VI. 16.) számú döntése: a bejelentés 
alapján működő helyi vételkörzetű, lineáris audiovizuális 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásoknál lefolytatott hatósági 
ellenőrzés eredménye [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése 
a Teleház Egyesület Gyömrő által üzemeltetett Signal TV állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. február 22-én sugárzott „Az orvos válaszol” 
című műsorszámában] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Signal TV állandó megnevezésű, helyi 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán 2020. február 22-én 18:37:50-től sugárzott „Az 

orvos válaszol” című műsorszám közzététele során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) 

bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat 

közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és 

tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

12. 271/2020. A Hegyalja Média Kft. által üzemeltetett Szent 
István Rádió – Tokaj állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Tokaj 101,8 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. 
március 16-22. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
213/2020. számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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: 
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A Médiatanács 580/2020. (VI. 16.) számú döntése: a Hegyalja Média 
Kft. által üzemeltetett Szent István Rádió – Tokaj állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Tokaj 101,8 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. március 16-22. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Hegyalja Média Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa 

üzemeltetett Szent István Rádió – Tokaj állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Tokaj 101,8 MHz) 

közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. március 16-22. közötti működése során megsértette a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 

186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva 

haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni 

jogsértésektől. 

13. 272/2020. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű 
csatornáján 2020. április 4-én közreadott 18 órai kezdetű 
„Híradó” című műsorszám 18:17:08–18:20:15 közötti 
szegmensével kapcsolatosan [a 485/2020. (V. 19.) számú 
végzés hivatalból történő felülvizsgálata] – előzmény: 
223/2020. számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 581/2020. (VI. 16.) számú döntése: 
kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
M1 állandó megnevezésű csatornáján 2020. április 4-én közreadott 
18 órai kezdetű „Híradó” című műsorszám 18:17:08–18:20:15 közötti 
szegmensével kapcsolatosan [a 485/2020. (V. 19.) számú végzés 
hivatalból történő felülvizsgálata] 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2020. április 4-én közreadott 18 órai 

kezdetű „Híradó” című műsorszám 18:17:08–18:20:15 közötti szegmensével kapcsolatosan benyújtott 

kiegyensúlyozottsági kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárásban hozott 485/2020. (V. 

19.) számú végzését az Ákr. 113. § (2) bekezdés a) pontja és a 120. § (1) bekezdése alapján 

visszavonja. 

A Médiatanács 582/2020. (VI. 16.) számú döntése: 
kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
M1 állandó megnevezésű csatornáján 2020. április 4-én közreadott 
18 órai kezdetű „Híradó” című műsorszám 18:17:08–18:20:15 közötti 
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szegmensével kapcsolatosan [a 485/2020. (V.19.) számú végzés 
hivatalból történő felülvizsgálata] 

A Médiatanács a Kérelmező kiegyensúlyozottsági kérelmére indult eljárásban a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2020. április 4-én közreadott 18 órai kezdetű „Híradó” című 

műsorszám 18:17:08–18:20:15 közötti szegmensével kapcsolatos kérelmet elutasítja. 

14. 273/2020. A FONTANA MÉDIA Kft. által üzemeltetett SOLA 
RÁDIÓ (Budapest 101,6 MHz) állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. 
május 4-10. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 583/2020. (VI. 16.) számú döntése: a FONTANA 
MÉDIA Kft. által üzemeltetett SOLA RÁDIÓ (Budapest 101,6 MHz) 
állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. május 4-10. közötti műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a FONTANA MÉDIA Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § 

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett SOLA RÁDIÓ állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. május 4-10. közötti adáshéten történt 

vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel 

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

15. 274/2020. A HírTV Zrt. Hír TV csatornáján 2020. április 26-
án 21 óra 5 perctől sugárzott Bayer show című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 584/2020. (VI. 16.) számú döntése: a HírTV ZRt. Hír 
TV csatornáján 2020. április 26-án 21 óra 5 perctől sugárzott Bayer 
show című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) 
bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
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A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 

145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

16. 275/2020. A TV2 Média Csoport Zrt. TV2 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásán sugárzott Exatlon 
Hungary című műsorszámot kifogásoló bejelentések [az 
Smtv. 14. § (1) bekezdésének és az Mttv. 9. § (5) bekezdés 
és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. Az ügy tárgyával összefüggésben, Szadai 

Károly kérte a Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Médiatanácsnak a hasonló 

típusú esetek kapcsán van-e eljárási lehetősége a médiaszolgáltatók magatartásának vizsgálatára. A 

Médiatanács-tagok a felvetéssel egyetértettek. Ezt követően Dr. Karas Monika az előterjesztésben 

foglalt döntési javaslatot feltette szavazásra. 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 585/2020. (VI. 16.) számú döntése: a TV2 Média 
Csoport Zrt. TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 
sugárzott Exatlon Hungary című műsorszámot kifogásoló 
bejelentések [az Smtv. 14. § (1) bekezdésének és az Mttv. 9. § (5) 
bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének 
vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít eljárást a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltatóval szemben, és e 

döntéséről levélben tájékoztatja a bejelentőket. 

17. 267/2020. A koronavírus-járvány hatása a médiapiacra 
(2020. május) 

Mádl András 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 586/2020. (VI. 16.) számú döntése: A koronavírus-
járvány hatása a médiapiacra (2020. május) 

A Médiatanács elfogadja A koronavírus-járvány hatása a médiapiacra (2020. május) c. anyagot, és 

elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

18. 280/2020. A tévénézés alternatívái, internetes videók 
fogyasztása digitális eszközökön és a TV képernyőjén 

Mádl András 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 587/2020. (VI. 16.) számú döntése: A tévénézés 
alternatívái, internetes videók fogyasztása digitális eszközökön és a 
TV képernyőjén 
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A Médiatanács elrendeli a Tévénézés alternatívái, internetes videók fogyasztása digitális eszközökön 

és a TV képernyőjén c. dokumentum közzétételét az NMHH honlapján. 

19. E-36/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. 
május) 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 59 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. június 

23., 11 óra. 

Budapest, 2020. június 25. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


