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Jegyzőkönyv, amely 2020. október 27-én 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-9. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-9. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-9. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-9. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-9. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-3. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (4-9. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-9. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 28 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

991/2020. (X. 27.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

492/2020. A Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. június 5-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

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

493/2020. A Karc FM Média Kft. (Kecskemét 97,7 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme a 

médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 
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491/2020. A DS Média Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 9. fszt. 2.) médiaszolgáltató kérelme 

DSTV Dunaújváros Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi 

médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére 

494/2020. Kérelem a TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. augusztus 30-án 17 óra 58 perctől sugárzott „Tények” 

című műsorszámmal kapcsolatban [az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

497/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme a „Midway” (2019) című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az 

Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

498/2020. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió (Nyíregyháza 89,6 

MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű, kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2020. július 13-

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

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 434/2020. számú előterjesztés 

495/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Cegléd állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű (Cegléd 88,3 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. szeptember 28-

október 4. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 

(12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

496/2020. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 24-én 6:00 és 10:00 óra között 

sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések 

érvényesülésének vizsgálata] 

E-71/2020. A luxemburgi médiahatóságnak a CLT-UFA s.a. médiaszolgáltató RTL II állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásán 2018. november 10-én 18 óra 50 perctől és 11-én 20 órától 

sugárzott „BeleValóVilág powered by Big Brother” és a 2019. január 15-én 19 óra 20 perces kezdettel 

sugárzott „Showder Klub” című műsorszámokkal kapcsolatos tájékoztató levele 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. 492/2020. A Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. június 5-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 992/2020. (X. 27.) számú döntése: a Szeged 100,2 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. június 5-én közzétett pályázati 
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felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása (Karc FM Média Kft. – Szeged 100,2 MHz) 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2021. február 7-től történő használatára 2020. június 5-

én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban a 867/2020. (IX. 22.) számú 

határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft., valamint a 

PJ/17707-6/2020. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 

63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel a 

Szeged 100,2 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. Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának (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 vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás) 2021. február 7. napjától 

történő hálózatba kapcsolódásához. 

A Médiatanács 993/2020. (X. 27.) számú döntése: a Szeged 100,2 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. június 5-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) 

A Médiatanács a 992/2020. (X. 27.) számú döntésére tekintettel, amelyben hozzájárult a Karc FM 

Média Kft. Szeged 100,2 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 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, kezdeményezi – az előterjesztés 

mellékletét képező szerződésmódosítás elfogadásával – 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. 
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2. 493/2020. A Karc FM Média Kft. (Kecskemét 97,7 MHz) 
rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása 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 döntést 

hozta: 

A Médiatanács 994/2020. (X. 27.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. (Kecskemét 97,7 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme a 
médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás elfogadásával a 

médiaszolgáltató kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a Karc FM Média Kft. a Kecskemét 97,7 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a médiaszolgáltatást 2020. 

október 30. napja helyett legkésőbb 2020. december 29. napjáig kezdhesse meg. 

3. 491/2020. A DS Média Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 
9. fszt. 2.) médiaszolgáltató kérelme DSTV Dunaújváros 
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 995/2020. (X. 27.) számú döntése: a DS Média Kft. 
(2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 9. fszt. 2.) médiaszolgáltató 
kérelme DSTV Dunaújváros 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 közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el a DS 

Média Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 9. fszt. 2.) médiaszolgáltató DSTV Dunaújváros Televízió 

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

44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 
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4. 494/2020. Kérelem a TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2020. augusztus 30-án 17 óra 58 
perctől sugárzott „Tények” című műsorszámmal 
kapcsolatban [az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács megvitatta az 

előterjesztésben foglaltakat, és a médiatartalom vizsgálata során megállapította, hogy a 

médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértése nem állapítható meg, ugyanakkor rögzíteni kívánja, 

hogy mélyen együttérez a Kérelmezővel és családjával az őket ért tragikus eset miatt, továbbá a 

kifogásolt szerkesztőségi eljárást is elfogadhatatlannak tartja, és minderről levélben értesíti a 

Kérelmezőt. 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 996/2020. (X. 27.) számú döntése: kérelem a TV2 Zrt. 
által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. augusztus 30-án 17 
óra 58 perctől sugárzott „Tények” című műsorszámmal kapcsolatban 
[az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a Kérelmező kérelmét elutasítja. 

5. 497/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme a „Midway” (2019) című 
filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) 
bekezdése] 

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 997/2020. (X. 27.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme a „Midway” (2019) című filmalkotás előzetes klasszifikációja 
iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 

kérelmére megállapítja, hogy a „Midway” (2019) című filmalkotás az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti 

III. korhatári kategóriába sorolandó. 
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6. 498/2020. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által 
üzemeltetett Mustár Rádió (Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű, kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatás 2020. július 13-19. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – 
előzmény: 434/2020. 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 998/2020. (X. 27.) számú döntése: a Kulturális Életért 
Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió (Nyíregyháza 
89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű, kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatás 2020. július 13-19. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Mustár Rádió (Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatás 2020. július 13-19. közötti működése során 

megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 

187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 40.000,- Ft bírsággal sújtja. 

7. 495/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által üzemeltetett 
Mária Rádió Cegléd állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Cegléd 88,3 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 
2020. szeptember 28-október 4. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 999/2020. (X. 27.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Cegléd állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Cegléd 88,3 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. szeptember 28-október 4. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
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A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Mária Rádió Frekvencia Kft.-vel (a 

továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Mária Rádió Cegléd 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Cegléd 88,3 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. 

szeptember 28-október 4. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

8. 496/2020. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű rádiós médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 24-én 
6:00 és 10:00 óra között sugárzott „Balázsék” 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 1000/2020. (X. 27.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 
24-én 6:00 és 10:00 óra között sugárzott „Balázsék” 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. 

9. E-71/2020. A luxemburgi médiahatóságnak a CLT-UFA s.a. 
médiaszolgáltató RTL II állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2018. november 10-én 18 óra 50 
perctől és 11-én 20 órától sugárzott „BeleValóVilág powered 
by Big Brother” és a 2019. január 15-én 19 óra 20 perces 
kezdettel sugárzott „Showder Klub” című műsorszámokkal 
kapcsolatos tájékoztató levele 

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

Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 54 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 

november 3. 13.30. 

Budapest, 2020. november 3. 

A jegyzőkönyvet készítette: 
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