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Jegyzőkönyv, amely 2020. október 13-án 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-11. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-11. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-11. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-11. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-11. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-7. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (8-11. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-11. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 18 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

933/2020. (X. 13.) számon az alábbi előterjesztéseket vette napirendre: 

476/2020. A Zalaegerszeg 104,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

477/2020. A Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 

478/2020. A KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös 97,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága 

állandó megnevezésének módosítására irányuló kérelme 



 

2 

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 

479/2020. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) országos vételkörzetű hatósági szerződés alapján 

működő rádiós médiaszolgáltató kérelme 

480/2020. A Favorit Masters Kft. (Budapest 95,8 MHz - Sláger FM) körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltató kérelme 

481/2020. Hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

482/2020. Az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

445/2020. A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. július 2-án 6 

órától sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének 

és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése] 

445/2/2020. Kiegészítés a 445/2020. számú „A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2020. július 2-án 6 órától sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett 

megsértése]” című előterjesztéshez 

473/2020. A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatásán 2020. szeptember 15-én 6 órától sugárzott „Balázsék” című műsorszámot 

kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés e) pont érvényesülésének 

vizsgálata] 

474/2020. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2020. szeptember 10-én 20:10 és 22:25 óra között sugárzott „A Konyhafőnök” című műsorszámot 

kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

475/2020. A Klubrádió Zrt. által üzemeltetett Klubrádió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 24-én 16 órától sugárzott „Megbeszéljük” 

című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének 

vizsgálata] 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. 476/2020. A Zalaegerszeg 104,4 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 934/2020. (X. 13.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
104,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
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pályázati felhívásának véglegesítése (az FM 4 Rádió Kft. kérdése a 
pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban) 

A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékletét képező levéltervezet elfogadásával tájékoztatja 

az FM 4 Rádió Kft.-t a Zalaegerszeg 104,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára irányuló pályázati felhívás tervezettel kapcsolatos kérdéseivel kapcsolatban. 

A Médiatanács 935/2020. (X. 13.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
104,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Zalaegerszeg 

104,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 

felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

2. 477/2020. A Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 936/2020. (X. 13.) számú döntése: a Nyíregyháza 
106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Nyíregyháza 106,8 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

3. 478/2020. A KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös 97,0 
MHz médiaszolgáltatási jogosultsága állandó 
megnevezésének módosítására irányuló kérelme 

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 937/2020. (X. 13.) számú döntése: a KUNSÁG-
MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös 97,0 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultsága állandó megnevezésének módosítására irányuló 
kérelme 

A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával a 

KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. kérelmére hozzájárul a médiaszolgáltató Kiskőrös 97,0 MHz 
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médiaszolgáltatási jogosultsága állandó megnevezésének „Kunság Rádió”-ról „Rádió 97”-re történő 

módosításához 2020. december 1. napjától. 

4. 479/2020. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) országos 
vételkörzetű hatósági szerződés alapján működő rádiós 
médiaszolgáltató kérelme 

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 938/2020. (X. 13.) számú döntése: a Hold Reklám Kft. 
(RETRO Rádió) országos vételkörzetű hatósági szerződés alapján 
működő rádiós médiaszolgáltató kérelme 

A Médiatanács a Hold Reklám Kft. médiaszolgáltató 2020. október 6-án érkezett kérelméhez 

hozzájárul, amelyre tekintettel módosítja a médiaszolgáltató országos vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződését az előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint. 

5. 480/2020. A Favorit Masters Kft. (Budapest 95,8 MHz - 
Sláger FM) körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató 
kérelme 

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 939/2020. (X. 13.) számú döntése: a Favorit Masters 
Kft. (Budapest 95,8 MHz - Sláger FM) körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltató kérelme 

A Médiatanács – a Médiaszolgáltató kérelmére – az előterjesztés mellékletét képező hatósági 

szerződésmódosítás elfogadásával, az abban foglaltak szerint hozzájárul a Médiaszolgáltató 2020. IV. 

negyedévre vonatkozó médiaszolgáltatási díjának 3 havi részletben történő megfizetéséhez. 

6. 481/2020. Hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi 
és közösségi médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 
2019. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének 
teljesítése 

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 940/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
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médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Alföld Kapuja 
Rádió Kft. (Cegléd 92,5 MHz)] 

1. A Médiatanács az Alföld Kapuja Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Cegléd 92,5 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 941/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Baja Hangja 
Kft. (Baja 89,8 MHz)] 

1. A Médiatanács a Baja Hangja Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 

167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Baja 89,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének 

ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 942/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Dabas 
Sportcsarnok Nonprofit Kft. (Dabas 93,4 MHz)] 

1. A Médiatanács a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Dabas 93,4 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 943/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Dél-alföldi 
Média Centrum Kft. (Hódmezővásárhely 97,6 MHz + Makó 96,8 MHz 
+ Kistelek 107,0 MHz)] 

1. A Médiatanács a Dél-alföldi Média Centrum Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Hódmezővásárhely 97,6 MHz + 

Makó 96,8 MHz + Kistelek 107,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 

szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 
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2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 944/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Érdi Városi 
Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. (Érd 101,3 MHz)] 

1. A Médiatanács az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Érd 101,3 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 945/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [FW 
Műsorszolgáltató Kft. (Eger 101,3 MHz)] 

1. A Médiatanács az FW Műsorszolgáltató Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 

az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Eger 101,3 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 946/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Lokátor 
Hírműhely Kft. (Barcs 102,7 MHz)] 

1. A Médiatanács a Lokátor Hírműhely Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Barcs 102,7 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 947/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [PAKS FM Kft. 
(Paks 96,3 MHz)] 
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A Médiatanács a PAKS FM Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) 

bekezdése szerint a médiaszolgáltató Paks 96,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 

hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 948/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Sárvári Média 
Nonprofit Kft. (Sárvár 96,5 MHz)] 

1. A Médiatanács a Sárvári Média Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 

az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Sárvár 96,5 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 949/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Vasi Friss 
Rádió Műsorszolgáltató Kft. (Szombathely 97,7 MHz)] 

1. A Médiatanács a Vasi Friss Rádió Műsorszolgáltató Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Szombathely 97,7 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 950/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Veszprém 
Rádió Kft. (Veszprém 103,1 MHz)] 

1. A Médiatanács a Veszprém Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Veszprém 103,1 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 951/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
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beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [VLNC FM 
Rádió Kft. (Székesfehérvár 101,8 MHz)] 

1. A Médiatanács a VLNC FM Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Székesfehérvár 101,8 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 952/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [VLNC FM 
Rádió Kft. (jogelőd: B&T Kft.) (Velence Meleg-hegy 90,4 MHz)] 

1. A Médiatanács a VLNC FM Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Velence Meleg-hegy 90,4 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 953/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Favorit Masters 
Kft. (Budapest 95,8 MHz)] 

1. A Médiatanács a Favorit Masters Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 

167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Budapest 95,8 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 954/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Dunakanyar 
Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz)] 

1. A Médiatanács a Dunakanyar Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 

Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Vác 94,1 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése 

szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 
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2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 955/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Hegyalja Média 
Kft. (Tokaj 101,8 MHz)] 

1. A Médiatanács a Hegyalja Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 

167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Tokaj 101,8 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése 

szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 956/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Lánchíd Rádió 
Kft. (Szeged 100,2 MHz)] 

1. A Médiatanács a Lánchíd Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 

167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Szeged 100,2 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése 

szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 957/2020. (X. 13.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Rádió Horizont 
Kft. (Törökszentmiklós 89,6 MHz)] 

1. A Médiatanács a Rádió Horizont Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 

167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Törökszentmiklós 89,6 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése 

szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 



 

10 

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 

7. 482/2020. Az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti 
közösségi médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. 
évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

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 958/2020. (X. 13.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács a "FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. (Füred TV) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 

beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 959/2020. (X. 13.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 

beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 960/2020. (X. 13.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács a DIGART-M Kft. (Szentes TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 961/2020. (X. 13.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyában 
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1. A Médiatanács az Érdi Városi Televízió és Kulturális Kft. (Érd Televízió) médiaszolgáltatóval 

szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) 

bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 962/2020. (X. 13.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács a New Digital Media Kft. (Fit HD) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 963/2020. (X. 13.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 964/2020. (X. 13.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács a PTV STUDIÓ Kft. (Pomáz TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 965/2020. (X. 13.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (Tótvázsony TV) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 

beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 
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2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 966/2020. (X. 13.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. (Újpesti Közéleti Televízió) 

médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az 

Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

8. 445/2020. A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2020. július 2-án 6 órától sugárzott 
„Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
vélelmezett megsértése] 
445/2/2020. Kiegészítés a 445/2020. számú „A Radio Plus 
Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 
2020. július 2-án 6 órától sugárzott „Balázsék” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 
vélelmezett megsértése]” című előterjesztéshez 

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 967/2020. (X. 13.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. július 2-án 
6 órától sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának két alkalommal történt megsértése tárgyában a 

Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. április 17-én 6 óra 9 perctől és a július 2-án 

6 óra 4 perctől sugárzott „Balázsék” című műsorszám közzétételével összefüggésben. 

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlését követő 10 napon belül terjessze 

elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 
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9. 473/2020. A Radio Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű, 
körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatásán 2020. szeptember 15-én 6 órától 
sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) 
bekezdés e) 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 968/2020. (X. 13.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatásán 2020. szeptember 15-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. 

10. 474/2020. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. 
szeptember 10-én 20:10 és 22:25 óra között sugárzott „A 
Konyhafőnök” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [a 
klasszifikációs rendelkezések 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 969/2020. (X. 13.) számú döntése: az M-RTL Zrt. által 
üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
2020. szeptember 10-én 20:10 és 22:25 óra között sugárzott „A 
Konyhafőnök” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [a 
klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

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

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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11. 475/2020. A Klubrádió Zrt. által üzemeltetett Klubrádió 
állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 24-én 16 órától 
sugárzott „Megbeszéljük” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. Szadai Károly az előterjesztő döntési 

javaslatának módosítását indítványozta és arra tett javaslatot, hogy a Médiatanács a bejelentésben 

foglaltak tisztázására adjon lehetőséget a médiaszolgáltatónak. A Médiatanács tagjai részletesen 

megvitatták Szadai Károly javaslatát és azzal egyetértettek. Ezt követően Dr. Karas Monika Szadai 

Károly döntési javaslatát tette fel szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 970/2020. (X. 13.) számú döntése: a Klubrádió Zrt. 
által üzemeltetett Klubrádió állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. 
szeptember 24-én 16 órától sugárzott „Megbeszéljük” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 17. § (1) 

és (2) bekezdésének megsértése tárgyában, a Klubrádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2020. szeptember 24-én 16 órától sugárzott „Megbeszéljük” című műsorszámban elhangzottak miatt. 

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlését követő 10 napon belül terjessze 

elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.  

Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 55 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. október 

20., 11 óra. 

Budapest, 2020. október 15. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


