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Jegyzőkönyv, amely 2020. szeptember 1-jén 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-48. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-48. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-43. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-48. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-48. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Karácsony Kamilla EKAB-igazgatóhelyettes (1-14. pontoknál) 

 Sorbán János gazdasági igazgató (1-14. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (15-33. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (34-42. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (43. pontnál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-48. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 12 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett, 

771/2020. (IX. 1.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-125/2020. A Médiatanács által meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második 

fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
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MTVA-116/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. I–VI. havi beszámolója 

MTVA-117/2020. Kérelem „A Bródy Sándor utcai telephelyen található archív állomány új 

helyszínének kialakítása a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. „A” és „C” épületében vállalkozási 

szerződés keretében, a tájékoztató II. 2. 4) pontjában foglaltak szerint” tárgyú kivitelezési 

közbeszerzési eljárás indításának előzetes jóváhagyására 

MTVA-118/2020. Javaslat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. évi 

költségvetésének módosítására 

MTVA-119/2020. Javaslat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2021. évi 

költségvetésére 

MTVA-120/2020. Az MTVA 2020. évi üzleti terve teljesülésének értékelése, a COVID-19 és a 

jogszabályi változások hatása, Középtávú terv 2021–2025. 

MTVA-126/2020. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási és Kezelési Szabályzat 30. § a) pont 

szerinti – előzetes jóváhagyásának kérelme digitális földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatási 

szerződés megkötéséhez az "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési 

Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 

MTVA-127/2020. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási és Kezelési Szabályzat 30. § a) pont illetve 

28. § (7) bekezdése szerinti – jóváhagyás iránti kérelem a Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt 

Felelősségű Társasággal megkötött műholdas műsorterjesztésre (műholdas feladásra) vonatkozó 

szerződés módosításához 

MTVA-121/2020. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított De Lauer Kft. határidő-módosítási kérelme 

MTVA-122/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított ZOOM Management Produkció Kft. határidő-módosítási kérelme 

MTVA-123/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Visual Factory Kft. határidő-módosítási kérelme 

MTVA-124/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Visual Factory Kft. határidő-módosítási kérelme 

416/2020. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2021. évi költségvetésének 

tervezete 

417/2020. A Televíziós Film Mecenatúra 2020. évi költségvetésének hatályon kívül helyezése 

418/2020. A Kaposvár 93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

419/2020. A Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 

és pályázati felhívás tervezete 

394/2020. A Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2020. június 5-én közzétett pályázati felhívásra 2020. július 15-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
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396/2020. A Mezőkövesd 102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása 

395/2020. A Pápa 92,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2020. június 5-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása 

397/2020. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2020. március 24-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárásban nyertes Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában megindított 

hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

405/2020. A Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2020. április 17-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

420/2020. A műsorkvóta kötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) II. 

tárgyában megindított – audiovizuális médiaszolgáltatókra vonatkozó – hatósági eljárások lezárása 

391/2/2020. Az audiovizuális médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei 

teljesítésének vizsgálata a 2019. évben II. 

391/3/2020. Az audiovizuális médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei 

teljesítésének vizsgálata a 2019. évben III. 

415/2020. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló 

eljárás megindítása a Hold Reklám Kft.-vel szemben 

421/2020. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló 

eljárás megindítása a Radio Plus Kft.-vel szemben 

403/2020. A „Szabadhajdú” Közhasznú Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.) 

médiaszolgáltató kérelme Hajdúböszörményi Városi Televízió állandó megnevezésű lineáris 

médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

407/2020. A MÉDIA CSELE Bt. (7714 Mohács, Szegedi u. 8.) médiaszolgáltató kérelme Csele TV 

állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács 

általi elismerésére 

408/2020. Bihari Antal egyéni vállalkozó (2500 Esztergom, Rákóczi tér 4.) médiaszolgáltató kérelme 

Körzeti Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként 

való Médiatanács általi elismerésére 

409/2020. A PANNON BROADCAST KFT. (1032 Budapest, Gyenes u. 8. A. ép.) médiaszolgáltató 

kérelme FŐNIX TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 

médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 
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410/2020. A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.) 

médiaszolgáltató kérelme Zemplén Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása 

közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

414/2020. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (7621 Pécs, Király u. 27.) médiaszolgáltató kérelme 

PÉCS TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való 

Médiatanács általi elismerésére 

413/2020. A Media Vivantis Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 126-130.) médiaszolgáltató kérelme Ozone 

Tv állandó megnevezésű lineáris vezetékes médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való 

elismerésének visszavonására 

398/2020. A kereskedelmi közleményekre vonatkozó szabályok érvényesülésének vizsgálata a HírTV 

Zrt. által üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. június 1. és 7. között 

sugárzott műsorokban [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] – előzmény: 310/2020 számú 

előterjesztés 

402/2020. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2020. március 7-én és 14-én közzétett „Életmódkalauz” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 

Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése – előzmény: 324/2020 számú 

előterjesztés 

412/2020. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. májusi adásainak hatósági ellenőrzése [az 

Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése az ATV Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásban] – előzmény: 309/2020. számú előterjesztés 

411/2020. Az országos vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. májusi adásainak hatósági ellenőrzése 

[az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásban] – előzmény: 309/2020. számú előterjesztés 

399/2020. Kérelem a Tilos Kulturális Alapítvány Tilos Rádió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatásán 2020. június 5-én 16 óra 30 perctől sugárzott 

"Utcarádió" című műsorszámmal kapcsolatban 

404/2020. Kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán a 2020. július 23-án 7 óra 1 perces kezdetű "Krónika" című műsorszámban 

07:12:11-07:13:09 óra között közreadott híradásnak a Médiaszolgáltató által működtetett Médiaklikk 

lekérhető médiaszolgáltatáson közzétett változatával kapcsolatosan 

406/2020. A Szentgrót és Vidéke című havilap 2020. júliusi számában megjelent "Szegregáció és 

integráció szentgróti módra" című cikket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés 

érvényesülésének vizsgálata] 

401/2020. A Rádió Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. július 7-én 6 

órától sugárzott "Balázsék" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 

10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 

400/2020. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett M1 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2020. május 9-én 8 óra 37 perctől sugárzott Világ című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [az Smtv. 17. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
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393/2020. A filmadatbázis közzététele a Médiatanács honlapján 

E-50/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. július) 

E-51/2020. A cseh médiahatóságnak az AMC Networks Central Europe s.r.o. médiaszolgáltató Film 

Mánia állandó megnevezésű csatornáján 2020. március 28-án 15:40 és 17:40 óra között sugárzott "A 

Préda" műsorszámmal kapcsolatos tájékoztató levele – előzmény: E-48/2020 számú tájékoztató 

E-52/2020. A román médiahatóságnak az SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató 

Mozi+ állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. március 8-án 14:40 és 16:50 óra között 

közzétett "Tökéletes katona" című és a 2020. február 19-én 19:00 és 21:00 óra között sugárzott 

"Jason Bourne" című műsorszámokkal kapcsolatos tájékoztató levele 

E-53/2020. A luxemburgi médiahatóság tájékoztatása a CLT-UFA s.a. médiaszolgáltató által 

üzemeltetett RTL II állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2016-ban sugárzott Való Világ 

powered by Big Brother című sorozat négy adásával kapcsolatban 

E-54/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-125/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második 
fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 772/2020. (IX. 1.) számú döntése: a 
RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójában 
beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 128/2020. (III. 3.) számú döntésével a rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás 

második fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat 

kizárja: 

iktatószám: 

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2020-…/2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

47 Lakihegy Rádió Bt. Lakihegy Rádió MOZAIK 
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iktatószám: 

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2020-…/2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

63 FM7 Eger Kft. 100,7 Best FM Best FM Start 

64 Média Centrum Kft. Rádió M Hírpercek 

65 Média Centrum Kft. Rádió M Mozaik 

68 MŰSOR-HANG Zrt. Trend FM Egészségkód 

79 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió Helló 

90 TRIÓ Rádió Kft. TRIÓ Rádió Napról-napra 

94 Baja Hangja Kft. Bajai Rádió Hírek Helyből 

101 MEDIORIX BT. Rádió Szarvas Szarvasi Hírek 

102 MEDIORIX BT. Rádió Szarvas Vasárnapi Magazin 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 128/2020. (III. 3.) számú döntésével a rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás 

második fordulójában 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-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2020-…/2020. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor  

típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

48 AMADEUS RÁDIÓ Kft. Amadeus Rádió Tiszai Krónika hírműsor 3 240 000 

50 FÉLEGYHÁZI HIRLAP Kft. 91,1 Rádió1 Sirius Valaki mondja meg 
szolgáltató  

magazin 
2 339 000 

52 Zenebolygó Kft. 91,1 Rádió1 Nyíregyházi Mozaik 
szolgáltató  

magazin 
2 339 000 

54 FM 7 Heves Kft. 101,7 Rádió1 Mátrai Mozaik 
szolgáltató  

magazin 
2 339 000 

55 Rádió Somogy Kft. 99,9 Rádió1 Ez történt hírműsor 3 284 408 

57 LB Rádió Kft. 99,4 Rádió1 Keszthelyi Mozaik 
szolgáltató  

magazin 
2 340 000 
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iktatószám:  

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2020-…/2020. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor  

típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

59 Rádió Zala Kft. 95,8 Rádió1 Zalaegerszegi Mozaik 
szolgáltató  

magazin 
2 339 000 

61 PENTAFON Kft. Rádió 24 
Rádió 24 helyi  

hírösszefoglaló 
hírműsor 2 277 000 

66 FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. 94,5 Rádió1 Városháza 
szolgáltató  

magazin 
2 340 000 

70 Echo Penisola Kft. PART FM Parti Krónika hírműsor 3 235 600 

72 TELEKOM Kft. Rádió 88 

Szeged és  

környékének  

legfontosabb hírei 

hírműsor 3 284 340 

73 Zselici Forrás Kft. Rádió Most Kaposvár Kaposvári krónika hírműsor 2 700 000 

75 GONG RÁDIÓ Kft. Gong FM Gong Fm esti hírek hírműsor 2 817 000 

77 RÁDIÓ HORIZONT Kft. 
Rádió  

Törökszentmiklós 
Régió Hírei hírműsor 2 300 000 

78 
"EURÓPA RÁDIÓ"  

Nonprofit Közhasznú Kft. 

Európa Rádió  

(Sújhely) 

Közélet-Közérdek  

(Sújhely) 

szolgáltató  

magazin 
2 340 000 

80 Dunapart Rádió Kft. 
93,1 Rádió 1  

(Dunaújváros) 
Hírek Dunaújvárosból hírműsor 2 340 000 

81 Mosoly Média Nonprofit Kft. Rádió Smile Krónika hírműsor 2 340 000 

83 INFORÁDIÓ Kft. InfoRádió Paragrafus 
tematikus  

magazin 
2 295 000 

86 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus  

Rádió 92,3 MHz 
Körkép hírműsor 2 709 000 

88 P1 Rádió Kft. 101,7 Pécs FM PécsBOOK hírműsor 3 240 000 

89 Manna Vision Media Kft. Manna FM Lélekszörf 
tematikus  

magazin 
2 340 000 

92 "VIACOM" Kft. Aktív Rádió Placc 
szolgáltató  

magazin 
2 236 000 

93 FM 4 Rádió Kft. Mária Rádió Jóhírek hírműsor 2 160 000 

97 Lajta Rádió Kft. 103,1 Rádió 1 (Győr) Hírek Győrből hírműsor 2 340 000 
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iktatószám:  

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2020-…/2020. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor  

típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

98 "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. 99,4 Rádió 1 Hír-Tér Baranya hírműsor 3 240 000 

99 PAKS FM Kft. PAKS FM Kft. PAKS FM Hírek hírműsor 3 276 970 

105 TELEKOM BÉKÉS Kft. Gyula Rádió Gyulai Panoráma 
szolgáltató  

magazin 
2 340 000 

106 "A-tól Z-ig" Bt. Mega Rádió Orosházi Mozaik 
szolgáltató  

magazin 
2 340 000 

111 Veszprém Rádió Kft. Méz Rádió Veszprémi Hírek hírműsor 2 241 333 

29 db a megítélt támogatás összesen: 74.952.651 Ft 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 128/2020. (III. 3.) számú döntésével a rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás 

második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 

pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám:  

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2020-…/2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó műsor  

típusa 

84 PANNON-SOPRON Kft. Rádió1 Sopron Krónika hírműsor 

91 FRISS MÉDIA Kft. Friss FM VELÜNK TÖRTÉNT hírműsor 

96 SUNSHINE RÁDIÓ Kft. 99,4 Sunshine Fm Krónika hírműsor 

103 TELEKOM BÉKÉS Kft. 98.4Mega Rádió Csabai Híradó hírműsor 

108 
Dabas Sportcsarnok  

Nonprofit Kft. 
Rádió Dabas Térségi Napló 

szolgáltató  

magazin 

109 AERIEL Kft. Klasszik Rádió 92.1 Papageno Klasszik 
szolgáltató  

magazin 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 128/2020. (III. 3.) számú döntésével a rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás 

második fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 

pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám:  

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2020-…/2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó műsor  

típusa 

49 FÉLEGYHÁZI HIRLAP Kft. 88,2 Rádió1 Útlevél 
tematikus  

magazin 

51 Zenebolygó Kft. 91,1 Rádió1 Ez történt hírműsor 

53 FM 7 Heves Kft. 101,7 Rádió1 Start hírműsor 

56 LB Rádió Kft. 90,4 Rádió1 Szolnoki Krónika hírműsor 

58 LB Rádió Kft. 99,4 Rádió1 Keszthelyi Krónika hírműsor 

60 
SZEGROPA Műsorszolgáltató  

Nonprofit Kft. 
87,9 Rádió1 Szegedi Mozaik 

szolgáltató  

magazin 

62 Echo Penisola Kft. PART FM Parton vagyunk 
szolgáltató  

magazin 

67 FEHÉRVÁR RÁDIÓ Kft. 94,5 Rádió1 Hírek Ötkor hírműsor 

69 "VIACOM" Kft. Aktív Rádió Térségi Hírek hírműsor 

71 FRIENDS-LAN Kft. Rádió Som Reggeli Start 
szolgáltató  

magazin 

74 Zselici Forrás Kft. Rádió Most Kaposvár Mutató 
szolgáltató  

magazin 

76 GONG RÁDIÓ Kft. Gong rádió Térségi mozaik 
szolgáltató  

magazin 

82 ALISCA NETWORK Kft. 
91,1 Rádió 1  

(Szekszárd) 
Hírek Szekszárdról hírműsor 

85 INFORÁDIÓ Kft. InfoRádió Délutáni hírpercek hírműsor 

87 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus  

Rádió 
Hírtükör hírműsor 

95 PAKS FM Kft. PAKS FM Kft SAKK 
szolgáltató  

magazin 

100 "MAMBÓ RÁDIÓ" Kft. 90,6 Rádió 1 Pécsi Mozaik 
szolgáltató  

magazin 

104 TELEKOM BÉKÉS Kft. 98.4Mega Rádió Csabai Napló 
szolgáltató  

magazin 
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iktatószám:  

MA-RÁDIÓ- 

ÁLLANDÓ 

2020-…/2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó műsor  

típusa 

107 TELEKOM BÉKÉS Kft. Gyula Rádió Gyulai Hírmondó hírműsor 

110 Favorit Masters Kft. Sláger FM Sláger Kult 
tematikus  

magazin 

112 Veszprém Rádió Kft. Méz Rádió Veszprémi ArtzOK 
szolgáltató  

magazin 

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 128/2020. (III. 3.) számú döntésével a rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás 

második fordulójában a bírálóbizottság maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva 

324.348 Ft-tal növeli a RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás harmadik fordulójában kiosztható 

keretösszeget. 

6. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 128/2020. (III. 3.) számú döntésével a rádiós 

médiaszolgáltatók számára hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 

magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás 

második 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 második fordulójának eredményéről, illetve a harmadik 

fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap honlapján hozza 

nyilvánosságra,  

c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF 14.2. és 

14.4. pontjainak megfelelően – a hatályos pályázati díj 100%-ának visszatérítéséről 20 banki 

napon belül intézkedjen, 

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

visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

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

határidőben intézkedjen. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2020. július 15-ei ajánlása 

2. MTVA-116/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2020. I–VI. havi beszámolója 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 
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A Médiatanács 773/2020. (IX. 1.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. I-VI. havi 
beszámolójáról 

A Médiatanács a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. I–VI. havi beszámolóját 

elfogadja. 

3. MTVA-117/2020. Kérelem „A Bródy Sándor utcai telephelyen 
található archív állomány új helyszínének kialakítása a 1037 
Budapest, Kunigunda útja 64. „A” és „C” épületében 
vállalkozási szerződés keretében, a tájékoztató II. 2. 4) 
pontjában foglaltak szerint” tárgyú kivitelezési közbeszerzési 
eljárás indításának előzetes jóváhagyására 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 774/2020. (IX. 1.) számú döntése: „A Bródy Sándor 
utcai telephelyen található archív állomány új helyszínének 
kialakítása a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. „A ” és „ C” 
épületében vállalkozási szerződés keretében, a tájékoztató II. 2. 4) 
pontjában foglaltak szerint” tárgyú kivitelezési közbeszerzési eljárás 
indításának előzetes jóváhagyásáról 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési szabályzatának 28. § (1) b) pontja alapján „A Bródy 

Sándor utcai telephelyen található archív állomány új helyszínének kialakítása a 1037 Budapest, 

Kunigunda útja 64. „A” és „C” épületében vállalkozási szerződés keretében, a tájékoztató II. 2. 4) 

pontjában foglaltak szerint” tárgyú kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

4. MTVA-118/2020. Javaslat a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2020. évi költségvetésének 
módosítására 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 775/2020. (IX. 1.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. évi 
költségvetésének módosításáról 

A Médiatanács 103 126,3 millió bevételi főösszeggel, 103 126,3 millió forint kiadási főösszeggel, 0 

millió forint költségvetésen kívüli tétellel elfogadja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
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képező főtáblák alapján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 2020. évi 

költségvetésének módosítását. 

5. MTVA-119/2020. Javaslat a Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2021. évi költségvetésére 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. Meszleny László kérdésére válaszolva Sorbán 

János elmondta, hogy szükség esetén a Médiatanács jóváhagyásával év közben is lehetőség van a 

költségvetés átcsoportosításra. Ezt követően, a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú 

igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 776/2020. (IX. 1.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2021. évi 
költségvetéséről 

A Médiatanács 117 715,9 millió bevételi főösszeggel, 117 715,9 millió forint kiadási főösszeggel, 0 

millió forint költségvetésen kívüli tétellel elfogadja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 

képező főtáblák alapján a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 2021. évi 

költségvetését és annak indoklását. 

6. MTVA-120/2020. Az MTVA 2020. évi üzleti terve 
teljesülésének értékelése, a COVID-19 és a jogszabályi 
változások hatása, Középtávú terv 2021–2025. 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 777/2020. (IX. 1.) számú döntése: az MTVA 2020. évi 
üzleti terve teljesülésének értékelése, a COVID-19 és a jogszabályi 
változások hatása, Középtávú terv 2021–2025. tárgyú előterjesztésről 

A Médiatanács a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. évi üzleti terv 

teljesülésének értékelése, a COVID-19 és a jogszabályi változások hatása, Középtávú terv 2021-

2025. tárgyú előterjesztést elfogadja. 

7. MTVA-126/2020. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási 
és Kezelési Szabályzat 30. § a) pont szerinti – előzetes 
jóváhagyásának kérelme digitális földfelszíni 
műsorterjesztési szolgáltatási szerződés megkötéséhez az 
"ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és 
Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 
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A Médiatanács 778/2020. (IX. 1.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára digitális 
földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatási szerződés megkötésének 
jóváhagyása tárgyában 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési szabályzatának 30. § a) pontja alapján digitális 

földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését – a mellékelt 

szerződéses feltételekkel – jóváhagyja. 

8. MTVA-127/2020. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási 
és Kezelési Szabályzat 30. § a) pont illetve 28. § (7) 
bekezdése szerinti – jóváhagyás iránti kérelem a Hungaro 
DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társasággal 
megkötött műholdas műsorterjesztésre (műholdas feladásra) 
vonatkozó szerződés módosításához 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 779/2020. (IX. 1.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára 
műholdas műsorterjesztésre vonatkozó szerződés megkötésének 
jóváhagyása tárgyában 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési szabályzatának 30. § a) pontja alapján műholdas 

műsorterjesztésre (műholdas feladásra) vonatkozó szerződés módosításának megkötését – a 

mellékelt szerződéses feltételekkel – jóváhagyja. 

9. MTVA-121/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított De Lauer Kft. határidő-
módosítási kérelme 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 780/2020. (IX. 1.) számú döntése: a 
DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított De Lauer Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1208/2018. (XI. 6.) számú döntésével a már 

támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok további 
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epizódjai gyártásának, valamint korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs TV-

filmekké alakításának támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított De Lauer Kft. „Átjáró másvárosba (5-13. rész)” című, MA-

DARGAYATTILA2018-7/2019. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett 

által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2021. augusztus 15-

ére, a beszámolási határidő 2021. szeptember 29-ére, valamint a bemutatási határidő 2022. február 

28-ára történő módosításához. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés 

módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül 

készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a 

kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót. 

10. MTVA-122/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított ZOOM Management Produkció Kft. határidő-
módosítási kérelme 

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

arányú igen szavazata mellett – Dr. Hankiss Ágnes technikai probléma miatt nem tudott részt venni a 

szavazásban – elfogadta az előterjesztésben foglalt A) javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 781/2020. (IX. 1.) számú döntése: az 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított ZOOM Management Produkció Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított ZOOM Management Produkció Kft. „George Pal” című, MA-

EMBERJUDIT2018-58/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által 

benyújtott kérelmet méltányosságból elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2021. 

június 15-ére, a beszámolási határidő 2021. július 29-ére, valamint a bemutatási határidő 2021. 

december 31-ére történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati 

Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, 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. 

11. MTVA-123/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Visual Factory Kft. határidő-módosítási kérelme 

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

arányú igen szavazata mellett – Dr. Hankiss Ágnes technikai probléma miatt nem tudott részt venni a 

szavazásban – elfogadta az előterjesztésben foglalt A) javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 782/2020. (IX. 1.) számú döntése: az 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Visual Factory Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Visual Factory Kft. „25 év szolgálat” című, MA-EMBERJUDIT2018-

41/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 

méltányosságból elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2021. március 31-ére, a 

beszámolási határidő 2021. április 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2021. szeptember 30-ára 

történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal 

történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, 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. 

12. MTVA-124/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Visual Factory Kft. határidő-módosítási kérelme 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt A) javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 783/2020. (IX. 1.) számú döntése: az 
EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Visual Factory Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Visual Factory Kft. „Végtelen történet” című, MA-EMBERJUDIT2017-

64/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 

méltányosságból elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2021. március 31-ére, a 

beszámolási határidő 2021. április 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2021. szeptember 30-ára 

történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal 

történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, 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. 



 

16 

1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu 

13. 416/2020. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa 2021. évi költségvetésének tervezete 

Sorbán János ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

igen szavazata mellett – Dr. Hankiss Ágnes technikai probléma miatt nem tudott részt venni a 

szavazásban – elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 784/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2021. évi költségvetésének 
tervezetéről 

1. A Médiatanács az előterjesztésben bemutatott működési költségvetés 2021. évi előirányzatait az 

alábbi összegekkel fogadja el: 

adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 195,8 

2. Működési bevételek 445,2 

Költségvetési bevételek összesen 641,0 

adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Személyi juttatások 102,0 

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16,0 

3. Dologi kiadások 495,0 

4. Egyéb működési célú kiadások 28,0 

Költségvetési kiadások összesen 641,0 

2. A Médiatanács a kezelésében lévő bevételi és kiadási előirányzatok 2021. évi költségvetését az 

alábbi összegekkel fogadja el: 

adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0 

2. Frekvenciapályázati díj 5,0 
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Sorszám Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

3. Támogatási pályázati díj 16,5 

4. Kötbér és bírság 38,5 

5. Óvadék 10,0 

Bevételek összesen 1 700,0 

adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve 
Előirányzat 

összege 

1. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0 

2. Frekvenciapályázati díj 5,0 

3. Támogatási pályázati díj 16,5 

4. Kötbér és bírság 38,5 

5. Óvadék 10,0 

Kiadások összesen 1 700,0 

3. A Médiatanács felkéri a Hatóság Hivatalát, hogy az egységes költségvetési törvénytervezetet 

állítsa össze. 

14. 417/2020. A Televíziós Film Mecenatúra 2020. évi 
költségvetésének hatályon kívül helyezése 

Sorbán János ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

igen szavazata mellett – Dr. Hankiss Ágnes technikai probléma miatt nem tudott részt venni a 

szavazásban – elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 785/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Televíziós Film 
Mecenatúra 2020. évi költségvetésének hatályon kívül helyezéséről 

A Médiatanács jóváhagyja a Televíziós Film Mecenatúra 2020. évi költségvetésének hatályon kívül 

helyezését. A Médiatanács felkéri a Hatóság Hivatalát, hogy a 2020. évi egységes költségvetési 

törvénymódosítás-tervezetet állítsa össze és küldje meg az Országgyűlésnek. 
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15. 418/2020. A Kaposvár 93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

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

arányú igen szavazata mellett – Dr. Hankiss Ágnes technikai probléma miatt nem tudott részt venni a 

szavazásban – elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket hozta: 

A Médiatanács 786/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Kaposvár 93,1 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Kaposvár 93,1 MHz helyi vételkörzetű 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 93,1 50 110 66.000 3 - 7 H ND - 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely: 

17°48’00”; 46°21’00” 

A Médiatanács 787/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Kaposvár 93,1 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Kaposvár 93,1 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

16. 419/2020. A Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

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

arányú igen szavazata mellett – Dr. Hankiss Ágnes technikai probléma miatt nem tudott részt venni a 

szavazásban – elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket hozta: 

A Médiatanács 788/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Tihany 97,6 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
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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 

Tihany 97,6 100 130 17.000 2 - 10 H D 
20°/3dB 

240°/3dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely: 

17°52’00”; 46°54’00” 

A Médiatanács 789/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Tihany 97,6 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Tihany 97,6 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

17. 394/2020. A Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2020. június 5-én közzétett pályázati felhívásra 
2020. július 15-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 – Dr. Hankiss Ágnes technikai probléma miatt nem tudott részt venni a 

szavazásban – elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 790/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Szeged 100,2 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2020. június 5-én közzétett 
pályázati felhívásra 2020. július 15-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

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

nyilvántartásba veszi a Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 
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18. 396/2020. A Mezőkövesd 102,1 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 791/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Mezőkövesd 
102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

hirdetményi úton 2020. június 23-án közzétett, a Mezőkövesd 102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

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

102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

pályázati eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján az „EURÓPA RÁDIÓ” 

Nonprofit Közhasznú Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács az „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Mezőkövesd 102,1 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi 

médiaszolgáltatásként ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított „EURÓPA RÁDIÓ” 

Nonprofit Közhasznú Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági 

szerződés megkötésére irányuló eljárást. 

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

19. 395/2020. A Pápa 92,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. június 5-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 792/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Pápa 92,7 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2020. június 5-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
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1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy Pápa 92,7 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a honlapján 

és hirdetményi úton 2020. június 5-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Pápa 92,7 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás 

nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a 

Katolikus Rádió Zrt. pályázó. 

3. A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. Pápa 92,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri 

el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Katolikus Rádió Zrt. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

20. 397/2020. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2020. március 24-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Zemplén 
Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 793/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Sátoraljaújhely 
104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2020. március 24-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes 
Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában 
megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2020. március 24-én közzétett 

pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban a 727/2020. (VII. 28.) számú határozatával 

megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft., és 

PJ/11961-8/2020. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § 

(1) bekezdése és a Sátoraljaújhely 104,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt 

pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglalt hatósági szerződés 

megkötését kezdeményezi a nyertessé nyilvánított Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a 

Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használata tekintetében, a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati ajánlatában 

foglaltaknak megfelelően. 
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21. 405/2020. A Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2020. április 17-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM 
Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 794/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Nyíregyháza 
102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. április 17-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása (Karc FM Média Kft. – Nyíregyháza 102,6 MHz) 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2020. április 17-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban a 728/2020. (VII. 28.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft., valamint a PJ/13212-4/2020. számú végzésével 

megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati 

Felhívás 3.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés 

megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel a Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti 

vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultság közösségi jellegű használata tekintetében, a Karc FM 

Média Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 

szerint hozzájárul a Karc FM Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódásához a Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + 

Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + 

Kaposvár 97,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos 

médiaszolgáltatás). 

A Médiatanács 795/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Nyíregyháza 
102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. április 17-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása (Karc FM Média Kft. – Budapest 105,9 MHz + 
Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 
99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + Kaposvár 
97,5 MHz) 
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A Médiatanács a 794/2020. (IX. 1.) számú döntésére tekintettel, amelyben hozzájárult a Karc FM 

Média Kft. Nyíregyháza 102,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság (mint hálózatba kapcsolódó 

médiaszolgáltatás) a Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + 

Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + 

Kaposvár 97,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságába (mint hálózatos 

médiaszolgáltatás) történő hálózatba kapcsolódásához, – az előterjesztés mellékletét képező 

szerződésmódosítás elfogadásával – kezdeményezi a Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 MHz + 

Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 

MHz + Győr 88,1 MHz + Kaposvár 97,5 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságra 

vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 

22. 420/2020. A műsorkvóta kötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 
22. § (8) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) II. 
tárgyában megindított – audiovizuális médiaszolgáltatókra 
vonatkozó – hatósági eljárások lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 796/2020. (IX. 1.) számú döntése: a műsorkvóta 
kötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. 
június 1. - december 31.) II. tárgyában megindított – audiovizuális 
médiaszolgáltatókra vonatkozó – hatósági eljárások lezárása [Actor 
Informatika és Nyomda Kft. (Pont Tv)] 

A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. médiaszolgáltató Pont Tv állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év november 16. – 

december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 62.092,- Ft bírság 

megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 

A Médiatanács 797/2020. (IX. 1.) számú döntése: a műsorkvóta 
kötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. 
június 1. - december 31.) II. tárgyában megindított – audiovizuális 
médiaszolgáltatókra vonatkozó – hatósági eljárások lezárása 
[PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX)] 

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év szeptember 2. – 

december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 459.456,- Ft bírság 

megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót. 
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A Médiatanács 798/2020. (IX. 1.) számú döntése: a műsorkvóta 
kötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. 
június 1. - december 31.) II. tárgyában megindított – audiovizuális 
médiaszolgáltatókra vonatkozó – hatósági eljárások lezárása 
[Sanocki Péter egyéni vállalkozó (Balmazújváros Televízió)] 

A Médiatanács a 643/2020. (VII. 7.) számú döntésével Sanocki Péter egyéni vállalkozóval 

(Balmazújváros Televízió) szemben megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás a Balmazújváros Televízió nyilvántartásból való 

törlése miatt okafogyottá vált. 

23. 391/2/2020. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 
műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata a 2019. évben II. 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 799/2020. (IX. 1.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei 
teljesítésének vizsgálata a 2019. évben 

A Médiatanács az 532/2020. (VI. 4) számú döntésével az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt 

műsorkvóta kötelezettségek 2019. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában az Oxygen TV Kft. körzeti 

vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató Oxygen TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása 

vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált. 

24. 391/3/2020. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 
műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata a 2019. évben III. 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 800/2020. (IX. 1.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei 
teljesítésének vizsgálata a 2019. évben 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletét képező határozattal – a Hegyvidék Média Kft. 

médiaszolgáltató Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű audiovizuális 

médiaszolgáltatása vonatkozásában meghozott hatósági eljárás lezárásáról szóló 743/2020. (VII. 28.) 

számú határozatát visszavonja. 
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25. 415/2020. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
megindítása a Hold Reklám Kft.-vel szemben 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 801/2020. (IX. 1.) számú döntése: a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására 
irányuló eljárás megindítása a Hold Reklám Kft.-vel szemben 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzés elfogadásával megindítja az Mttv. 

70. § (5) bekezdése alapján a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 

meghatározására irányuló eljárást a Hold Reklám Kft.-vel szemben. 

26. 421/2020. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
megindítása a Radio Plus Kft.-vel szemben 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 802/2020. (IX. 1.) számú döntése: a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására 
irányuló eljárás megindítása a Radio Plus Kft.-vel szemben 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzés elfogadásával megindítja az Mttv. 

70. § (5) bekezdése alapján a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 

meghatározására irányuló eljárást a Radio Plus Kft.-vel szemben. 

27. 403/2020. A „Szabadhajdú” Közhasznú Nonprofit Kft. (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.) médiaszolgáltató 
kérelme Hajdúböszörményi Városi Televízió állandó 
megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 803/2020. (IX. 1.) számú döntése: a „Szabadhajdú” 
Közhasznú Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 
4.) médiaszolgáltató kérelme Hajdúböszörményi Városi Televízió 
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állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban 

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) 

pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – 2020. szeptember 6. napjával közösségi 

médiaszolgáltatásként ismeri el a „Szabadhajdú” Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltató 

Hajdúböszörményi Városi Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal 

mentesíti a médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési 

kötelezettség alól. 

28. 407/2020. A MÉDIA CSELE Bt. (7714 Mohács, Szegedi u. 
8.) médiaszolgáltató kérelme Csele TV állandó megnevezésű 
lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként 
való Médiatanács általi elismerésére 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 804/2020. (IX. 1.) számú döntése: a MÉDIA CSELE 
Bt. (7714 Mohács, Szegedi u. 8.) médiaszolgáltató kérelme Csele TV 
állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban 

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) 

pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – 2020. szeptember 6. napjával közösségi 

médiaszolgáltatásként ismeri el a MÉDIA CSELE Bt. (7714 Mohács, Szegedi u. 8.) médiaszolgáltató 

Csele TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a médiaszolgáltatót az 

Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 

29. 408/2020. Bihari Antal egyéni vállalkozó (2500 Esztergom, 
Rákóczi tér 4.) médiaszolgáltató kérelme Körzeti Televízió 
állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 805/2020. (IX. 1.) számú döntése: Bihari Antal egyéni 
vállalkozó (2500 Esztergom, Rákóczi tér 4.) médiaszolgáltató 
kérelme Körzeti Televízió állandó megnevezésű lineáris 
médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való 
Médiatanács általi elismerésére tárgyban 

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) 

pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – 2020. szeptember 6. napjával közösségi 
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médiaszolgáltatásként ismeri el Bihari Antal egyéni vállalkozó (2500 Esztergom, Rákóczi tér 4.) 

médiaszolgáltató Körzeti Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal 

mentesíti a médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési 

kötelezettség alól. 

30. 409/2020. A PANNON BROADCAST KFT. (1032 Budapest, 
Gyenes u. 8. A. ép.) médiaszolgáltató kérelme FŐNIX TV 
állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 806/2020. (IX. 1.) számú döntése: a PANNON 
BROADCAST KFT. (1032 Budapest, Gyenes u. 8. A. ép.) 
médiaszolgáltató kérelme FŐNIX TV állandó megnevezésű lineáris 
médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való 
Médiatanács általi elismerésére tárgyban 

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) 

pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – 2020. szeptember 6. napjával közösségi 

médiaszolgáltatásként ismeri el a PANNON BROADCAST KFT. (1032 Budapest, Gyenes u. 8. A. ép.) 

médiaszolgáltató FŐNIX TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a 

médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség 

alól. 

31. 410/2020. A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 
(3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.) médiaszolgáltató 
kérelme Zemplén Televízió állandó megnevezésű lineáris 
médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való 
Médiatanács általi elismerésére 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 807/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Zemplén 
Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Színház 
köz 4.) médiaszolgáltató kérelme Zemplén Televízió állandó 
megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban 

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) 

pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – 2020. szeptember 6. napjával közösségi 

médiaszolgáltatásként ismeri el a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (3980 Sátoraljaújhely, 
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Színház köz 4.) médiaszolgáltató Zemplén Televízió állandó megnevezésű lineáris 

médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt 

médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 

32. 414/2020. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (7621 
Pécs, Király u. 27.) médiaszolgáltató kérelme PÉCS TV 
állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 808/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Pécsi 
Kommunikációs Központ Kft. (7621 Pécs, Király u. 27.) 
médiaszolgáltató kérelme PÉCS TV állandó megnevezésű 
kereskedelmi jellegű lineáris médiaszolgáltatása közösségi jellegű 
médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban 

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) 

pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – 2020. szeptember 6. napjával közösségi 

médiaszolgáltatásként ismeri el a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. médiaszolgáltató PÉCS TV 

állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a médiaszolgáltatót az Mttv. 

44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 

33. 413/2020. A Media Vivantis Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 
126-130.) médiaszolgáltató kérelme Ozone Tv állandó 
megnevezésű lineáris vezetékes médiaszolgáltatása 
közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésének 
visszavonására 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 809/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Media Vivantis 
Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 126-130.) médiaszolgáltató kérelme 
Ozone Tv állandó megnevezésű lineáris vezetékes 
médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való 
elismerésének visszavonására 

A Médiatanács az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva a Media Vivantis 

Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 126-130.) médiaszolgáltató kérelmére indult eljárásban az Ozone Tv 

állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásának közösségi jellegű médiaszolgáltatásként való 

elismerését 2020. augusztus 31. napjával visszavonja. 
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34. 398/2020. A kereskedelmi közleményekre vonatkozó 
szabályok érvényesülésének vizsgálata a HírTV Zrt. által 
üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2020. június 1. és 7. között sugárzott 
műsorokban [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] 
– előzmény: 310/2020 számú előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 810/2020. (IX. 1.) számú döntése: a kereskedelmi 
közleményekre vonatkozó szabályok érvényesülésének vizsgálata a 
HírTV ZRt. által üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2020. június 1. és 7. között sugárzott 
műsorokban [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a HírTV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2020. június 1. és 7. között sugárzott támogatói üzenetek közzétételével 82 

esetben megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének b) pontja 

alapján 50 000 Ft bírsággal sújtja. 

35. 402/2020. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. március 7-
én és 14-én közzétett „Életmódkalauz” című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése – előzmény: 324/2020 számú 
előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 811/2020. (IX. 1.) számú döntése: az M-RTL Zrt. által 
üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
2020. március 7-én és 14-én közzétett „Életmódkalauz” című 
műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2020. március 7-én 10:52:06-tól és március 14-én 11:58:15-től sugárzott 

„Életmódkalauz” című műsorszám közzététele során két alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) 

bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 2 200 000 Ft bírsággal sújtja, 

valamint megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását. 
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36. 412/2020. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. 
májusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének megsértése az ATV Zrt. által üzemeltetett 
Magyar ATV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] – 
előzmény: 309/2020. számú előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 812/2020. (IX. 1.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. májusi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése az ATV 
Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Magyar ATV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2020. május 5. és 17. között közzétett www.textil-arcmaszk.hu támogatói 

üzenettel összesen 67 alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § 

(3) bekezdésének ba) pontja alapján 50 000 Ft bírsággal sújtja. 

37. 411/2020. Az országos vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2020. májusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésének megsértése a TV2 Média Csoport Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásban] – előzmény: 309/2020. számú 
előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 813/2020. (IX. 1.) számú döntése: az országos 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. májusi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a TV2 
Média Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 

2020. május 5. és 19. között közzétett www.textil-arcmaszk.hu támogatói üzenettel összesen 121 

alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) 

pontja alapján 100 000 Ft bírsággal sújtja. 

http://www.textil-arcmaszk.hu/
http://www.textil-arcmaszk.hu/
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38. 399/2020. Kérelem a Tilos Kulturális Alapítvány Tilos Rádió 
állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatásán 2020. június 5-én 16 óra 30 perctől 
sugárzott "Utcarádió" című műsorszámmal kapcsolatban 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 814/2020. (IX. 1.) számú döntése: kérelem a Tilos 
Kulturális Alapítvány Tilos Rádió állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatásán 2020. június 5-
én 16 óra 30 perctől sugárzott „Utcarádió” című műsorszámmal 
kapcsolatban 

A Médiatanács a Kérelmező kérelmét elutasítja. 

39. 404/2020. Kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
Kossuth Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán a 
2020. július 23-án 7 óra 1 perces kezdetű "Krónika" című 
műsorszámban 07:12:11-07:13:09 óra között közreadott 
híradásnak a Médiaszolgáltató által működtetett Médiaklikk 
lekérhető médiaszolgáltatáson közzétett változatával 
kapcsolatosan 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 815/2020. (IX. 1.) számú döntése: kérelem a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán a 2020. július 23-án 7 óra 1 perces kezdetű 
„Krónika” című műsorszámban 07:12:11-07:13:09 óra között 
közreadott híradásnak a Médiaszolgáltató által működtetett 
Médiaklikk lekérhető médiaszolgáltatáson közzétett változatával 
kapcsolatosan 

A Médiatanács a Kérelmező kérelmét elutasítja. 
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40. 406/2020. A Szentgrót és Vidéke című havilap 2020. júliusi 
számában megjelent "Szegregáció és integráció szentgróti 
módra" című cikket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) 
és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 816/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Szentgrót és 
Vidéke című havilap 2020. júliusi számában megjelent „Szegregáció 
és integráció szentgróti módra” című cikket kifogásoló bejelentés [az 
Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

41. 401/2020. A Rádió Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2020. július 7-én 6 órától sugárzott 
"Balázsék" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 
9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont 
érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 817/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. július 7-én 
6 órától sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont 
érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben; döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdése szerint levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

42. 400/2020. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
2020. május 9-én 8 óra 37 perctől sugárzott Világ című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) 
bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 
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A Médiatanács 818/2020. (IX. 1.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett M1 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. május 9-én 8 óra 37 perctől 
sugárzott Világ című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 
17. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

43. 393/2020. A filmadatbázis közzététele a Médiatanács 
honlapján 

Mádl András ismertette az előterjesztést. Meszleny László kérdésére válaszolva Mádl András 

elmondta, hogy a filmadatbázis döntő többségében a filmek eredeti korhatár kategória besorolásának 

megfelelő vágatlan verzióját tartalmazza. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

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

hozta: 

A Médiatanács 819/2020. (IX. 1.) számú döntése: a filmadatbázis 
közzététele a Médiatanács honlapján 

1. A Médiatanács elrendeli, hogy a Műsorfigyelő és -elemző főosztály tegye közzé a Médiatanács 

honlapján a frissített filmadatbázist. 

2. A Médiatanács elrendeli, hogy a Műsorfigyelő és -elemző főosztály kezdje el a filmek ártalmas 

tartalmi elemeihez bevezetendő egyedi piktogramokat tartalmazó részletes útmutató kidolgozását. 

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

videókonferenciából. 

44. E-50/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. 
július) 

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

45. E-51/2020. A cseh médiahatóságnak az AMC Networks 
Central Europe s.r.o. médiaszolgáltató Film Mánia állandó 
megnevezésű csatornáján 2020. március 28-án 15:40 és 
17:40 óra között sugárzott "A Préda" műsorszámmal 
kapcsolatos tájékoztató levele – előzmény: E-48/2020 számú 
tájékoztató 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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46. E-52/2020. A román médiahatóságnak az SC CEE 
BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató Mozi+ állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. március 8-án 
14:40 és 16:50 óra között közzétett "Tökéletes katona" című 
és a 2020. február 19-én 19:00 és 21:00 óra között sugárzott 
"Jason Bourne" című műsorszámokkal kapcsolatos 
tájékoztató levele 

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

47. E-53/2020. A luxemburgi médiahatóság tájékoztatása a 
CLT-UFA s.a. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL II 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2016-ban 
sugárzott Való Világ powered by Big Brother című sorozat 
négy adásával kapcsolatban 

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

48. E-54/2020. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 38 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 

szeptember 8., 11 óra. 

Budapest, 2020. szeptember 8. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


