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Jegyzőkönyv, amely 2020. október 20-án 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-16. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (3-16. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Karácsony Kamilla EKAB-igazgatóhelyettes (1-5. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (6-10. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (11-13. pontoknál) 

 dr. Nyakas Levente osztályvezető (16. pontnál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-16. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 7 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Meszleny László Médiatanács-tag technikai probléma miatt nem tudott az ülés 

elején bekapcsolódni a videókonferenciába. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú 

igen szavazata mellett, 971/2020. (X. 20.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 

napirendre: 



 

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 

MTVA-144/2020. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal létrejött keretmegállapodás 1.5. pontjában meghatározott – 2020. évre 

vonatkozó – megállapodás jóváhagyása 

MTVA-145/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított FLÓRA FILM INTERNATIONAL Kft. határidő-módosítási kérelme 

MTVA-146/2020. A Médiatanács által meghirdetett DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. határidő-, valamint költségvetés- és 

finanszírozásiterv-módosítási kérelme 

MTVA-147/2020. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 2020. szeptember havi pénzügyi 

jelentése 

MTVA-148/2020. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Cross Dot Film Kft. tájékoztatása 

486/2020. A Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 

487/2020. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

488/2020. A Katolikus Rádió Zrt. kérelme hatósági szerződései módosítása iránt 

489/2020. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. (Érd FM 101,3) Érd 101,3 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

490/2020. A Médiatanács 942/2020. (X. 13.) számú döntésének visszavonása 

483/2020. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben 

484/2020. A Campus Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. 

szeptember 7-13. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 

63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése] 

485/2020. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. október 5-én 7 óra 8 perctől sugárzott 

7térítő című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (3) bekezdés érvényesülésének 

vizsgálata] 

B-10/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2020. szeptember) 

E-69/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. szeptember) 

E-70/2020. Javaslat a Médiatudományi Intézet tevékenységének stratégiai megújításáról, működési 

kereteiről 

Napirendi pontok tárgyalása 
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1. MTVA-144/2020. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a 
Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal létrejött keretmegállapodás 1.5. 
pontjában meghatározott – 2020. évre vonatkozó – 
megállapodás jóváhagyása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 972/2020. (X. 20.) számú döntése: az Mttv. 136. § (8) 
bekezdése alapján létrejött keretmegállapodás 1.5. pontjában 
meghatározott – 2020. évre vonatkozó – megállapodás megkötésére 
vonatkozó jóváhagyásról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja az előterjesztésben szerinti 

mellékletet és annak függelékeit. 

2. MTVA-145/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított FLÓRA FILM 
INTERNATIONAL Kft. határidő-módosítási kérelme  

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

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

hozta: 

A Médiatanács 973/2020. (X. 20.) számú döntése: a 
KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított FLÓRA FILM INTERNATIONAL Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1432/2016. (XII. 20.) számú döntésével az 

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FLÓRA FILM INTERNATIONAL Kft. „Sissi zsiráfjától a 

biodómig – A budapesti állatkert történelmünk tükrében” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2017-

1/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 

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

beszámolási határidő 2021. december 15-ére és a bemutatási határidő 2022. június 30-ára történő 

módosításához. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási irodájának 

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. 

Meszleny László Médiatanács-tag az ülésnek ezen a pontján bekapcsolódott a videókonferenciába és 

belépésével a Médiatanács kiegészült 5 főre. 
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3. MTVA-146/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. 
határidő-, valamint költségvetés- és finanszírozásiterv-
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 974/2020. (X. 20.) számú döntése: a 
DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1161/2017. (X. 31.) számú döntésével az 

általa már támogatásban részesített gyermek, ifjúsági és családi témájú animációs filmsorozatok 

további epizódjai gyártásának és korábban már támogatott teljes sorozatok egész estés animációs 

TV-filmekké alakításának támogatására meghirdetett DARGAYATTILA2017 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. „Bab Berci kalandjai” című, MA-

DARGAYATTILA2017-10/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett 

által benyújtott kérelmet méltányosságból elfogadja, és a rendelkezésre álló adatok alapján hozzájárul 

a költségvetés, a finanszírozási terv kérelem szerinti, valamint a befejezési és átadási határidő 2021. 

április 28-ára, a beszámolási határidő 2021. június 15-ére és a bemutatási határidő 2021. október 28-

ára történő módosításához. 

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem vizsgálta, 

hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás igénybevételének 

alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással a Nemzeti Filmiroda közvetett állami támogatást 

megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az Mktv. alapján – a közvetett állami 

támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási irodájának 

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, a médiaszolgáltatót és a Nemzeti 

Filmirodát. 

4. MTVA-147/2020. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának 2020. szeptember havi pénzügyi jelentése 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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5. MTVA-148/2020. Tájékoztató – A Médiatanács által 
meghirdetett FEHÉRGYÖRGY2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Cross Dot Film Kft. 
tájékoztatása 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

6. 486/2020. A Mosonmagyaróvár 99,7 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 döntést 

hozta: 

A Médiatanács 975/2020. (X. 20.) számú döntése: a 
Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Mosonmagyaróvár 99,7 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

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

7. 487/2020. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

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 976/2020. (X. 20.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
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Telephely 
Fv 

(MHz) 

ERP 

max 

(kW) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó -  

(km) 

P A 
*Korlátozás 

…°-…°/dB 

**Telepítési  

feltételek 

Budapest 98,0 5 45 928.000 1 - 11 V D 

0º/10dB 

10º - 20º/14dB 

330º-350º/6dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely: 

19°03’31”;  

47°28’40” 

A Médiatanács 977/2020. (X. 20.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 98,0 MHz körzeti 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

8. 488/2020. A Katolikus Rádió Zrt. kérelme hatósági 
szerződései módosítása iránt 

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 978/2020. (X. 20.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. kérelme hatósági szerződései módosítása iránt (Cece 91,6 MHz) 

A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás 

elfogadásával jóváhagyja a Katolikus Rádió Zrt. kérelmének megfelelően a Cece 91,6 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződés módosítását az ismétlések maximális 

mértéke csökkentésére vonatkozóan. 

A Médiatanács 979/2020. (X. 20.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. kérelme hatósági szerződései módosítása iránt (Kaposvár 102,6 
MHz) 

A Médiatanács az előterjesztés 2. számú mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás 

elfogadásával a Katolikus Rádió Zrt. kérelme szerint hozzájárul a Kaposvár 102,6 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultság saját műsoridejének csökkentéséhez és ennek folytán a helyi közéleti 

műsorszámok tekintetében tett vállalás módosításához, továbbá a saját műsoridő időpontjának 

módosításához. 

A Médiatanács 980/2020. (X. 20.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. kérelme hatósági szerződései módosítása iránt (Debrecen 92,3 
MHz) 

A Médiatanács az előterjesztés 3. számú mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás 

elfogadásával a Katolikus Rádió Zrt. kérelme szerint hozzájárul a Debrecen 92,3 MHz 
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médiaszolgáltatási jogosultság saját műsoridejének csökkentéséhez és ennek folytán a helyi közéleti 

műsorszámok tekintetében tett vállalás módosításához, továbbá a saját műsoridő időpontjának 

módosításához. 

A Médiatanács 981/2020. (X. 20.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. kérelme hatósági szerződései módosítása iránt (Orosháza 88,6 
MHz) 

A Médiatanács az előterjesztés 4. számú mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás 

elfogadásával a Katolikus Rádió Zrt. kérelme szerint hozzájárul az Orosháza 88,6 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultság saját műsoridejének csökkentéséhez és ennek folytán a helyi közéleti 

műsorszámok tekintetében tett vállalás módosításához, továbbá a saját műsoridő időpontjának 

módosításához. 

A Médiatanács 982/2020. (X. 20.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. kérelme hatósági szerződései módosítása iránt (Pápa 92,7 MHz) 

A Médiatanács az előterjesztés 5. számú mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás 

elfogadásával a Katolikus Rádió Zrt. kérelme szerint hozzájárul a Pápa 92,7 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultság saját műsorideje időpontjának módosításához. 

A Médiatanács 983/2020. (X. 20.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. kérelme hatósági szerződései módosítása iránt (Székesfehérvár 
96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 
MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz 
+ Tapolca 101,8 MHz+ Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + 
Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 
92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 
MHz + Komló 91,4 MHz) 

A Médiatanács a 978-982/2020.(X. 20.) számú döntéseire tekintettel az előterjesztés 6. számú 

mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul a Katolikus Rádió Zrt. 

Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + 

Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz+ Kiskőrös 91,7 

MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 

MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára, mint hálózatos médiaszolgáltatásra vonatkozó hatósági szerződés 

módosításához. 

9. 489/2020. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 
(Érd FM 101,3) Érd 101,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos 
kezdeményezése 

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: 
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A Médiatanács 984/2020. (X. 20.) számú döntése: az Érdi Városi 
Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. (Érd FM 101,3) Érd 101,3 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 
kapcsolatos kezdeményezése 

A Médiatanács tájékoztatja az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft.-t az Érd 101,3 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának 7 évre, azaz legfeljebb 2028. február 23. 

napjáig történő megújítására irányuló kezdeményezésének elfogadásáról, az előterjesztés 1. számú 

mellékletében foglalt tájékoztató levél szerint. 

A Médiatanács 985/2020. (X. 20.) számú döntése: az Érdi Városi 
Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. (Érd FM 101,3) Érd 101,3 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával 
kapcsolatos kezdeményezése 

A Médiatanács a 984/2020. (X. 20.) számú döntésére tekintettel az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglaltak szerint kezdeményezi az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. Érd 

101,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés 

módosítását a médiaszolgáltatási jogosultság megújítása tárgyában. 

10. 490/2020. A Médiatanács 942/2020. (X. 13.) számú 
döntésének visszavonása 

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 986/2020. (X. 20.) számú döntése: a Médiatanács 
942/2020. (X. 13.) számú döntésének visszavonása 

A Médiatanács visszavonja a 942/2020. (X. 13.) számú döntését. 

11. 483/2020. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben 

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 987/2020. (X. 20.) számú döntése: 
kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-
vel szemben 

A Médiatanács a Kérelmező kérelmére indult eljárásban a kérelmet elutasítja. 
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12. 484/2020. A Campus Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. szeptember 7-13. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 

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 988/2020. (X. 20.) számú döntése: a Campus Rádió 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz) közösségi 
jellegű médiaszolgáltatás 2020. szeptember 7-13. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) 
pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Campus Rádió Nonprofit Kft.-vel (a 

továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett FM90 Campus Rádió 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 

2020. szeptember 7-13. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) 

bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában, továbbá kötelezi 

a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

13. 485/2020. A Tilos Kulturális Alapítvány által üzemeltetett 
Tilos Rádió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. október 5-én 7 
óra 8 perctől sugárzott 7térítő című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Smtv. 20. § (3) bekezdés érvényesülésének 
vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjai részletesen megvitatták 

az előterjesztésben foglaltakat és indítványozták az előterjesztő döntési javaslatának módosítását. 

Javasolták, hogy a Médiaszolgáltató álláspontjának megismerése érdekében a Médiatanács indítson 

hatósági ellenőrzést a Médiaszolgáltatóval szemben és kötelezze a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel 

kapcsolatban terjessze elő álláspontját. Ezt követően Dr. Karas Monika a módosított döntési javaslatot 

tette fel szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 

mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 989/2020. (X. 20.) számú döntése: a Tilos Kulturális 
Alapítvány által üzemeltetett Tilos Rádió állandó megnevezésű, 
körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. 
október 5-én 7 óra 8 perctől sugárzott „7térítő” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (3) bekezdés érvényesülésének 
vizsgálata] 

A Médiatanács hatósági ellenőrzést indít a Tilos Kulturális Alapítvánnyal (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a Tilos Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. október 5-

én 7 óra 8 perctől sugárzott „7térítő” című műsorszám 8:22:01 és 8:30:30 között adásba került 

részletével kapcsolatban burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés 

érvényesülése tárgyában, és kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő 

álláspontját. 

14. B-10/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2020. szeptember) 

Dr. Karas Monika 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 990/2020. (X. 20.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2020. szeptember) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

15. E-69/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. 
szeptember) 

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

16. E-70/2020. Javaslat a Médiatudományi Intézet 
tevékenységének stratégiai megújításáról, működési 
kereteiről 

Dr. Nyakas Levente ismertette a tájékoztatót. A tájékoztatóban foglaltakkal a Médiatanács tagjai 

egyetértettek és azt egyhangúan támogatták. 

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 14 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. október 

27. 11 óra. 

Budapest, 2020. október 26. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 
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Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


