
 

1 

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 

Jegyzőkönyv, amely 2020. november 24-én 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-18. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (6-18. pontoknál) 

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

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (11-18. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (11-18. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-18. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 23 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

venni az ülésen. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett, 

1042/2020. (XI. 24.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-157/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. I-IX. havi beszámolója 
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MTVA-160/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap tengerentúli műsorterjesztésre 

vonatkozó szerződésének módosítása 

MTVA-161/2020. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási és Kezelési Szabályzat 30. § a) pont 

szerinti – tárgyalás megkezdéséhez szükséges előzetes felhatalmazása iránti kérelem az Európa, 

Észak-Amerika és Dél-Amerika, illetve Ausztrália és Új-Zéland területére digitális műholdas 

műsorszórással megvalósított műsorterjesztési, és az ehhez kapcsolódó jelfeladási szolgáltatások 

tárgyában 

MTVA-162/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Romis Film S.R.L (pénzügyi lebonyolító: Csillagos Ötös Kft.) határidő-

módosítási kérelme 

MTVA-163/2020. Tájékoztató – A „Mecenatúra Mozi” tartalmi kínálatának bővítése 

532/2020. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

533/2020. A Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2020. október 9-én közzétett pályázati felhívásra 2020. november 10-én 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

534/2020. Kaposvár 93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2020. október 2-án közzétett pályázati felhívásra 2020. november 3-án 

beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

535/2020. A Karc FM Média Kft. (KARC FM 100,7 – Nagykanizsa 100,7 MHz) rádiós médiaszolgáltató 

kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 

536/2020. A téli (december 1. – február 28.) és a tavaszi (március 1. – május 31.) időszakban 

bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek 

527/2020. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2021. évi felügyeleti terve 

528/2020. 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] – előzmény: 475/2020. számú előterjesztés 

529/2020. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. október 8-án sugárzott "Mokka" című műsorszám 

hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 

530/2020. A Magyar Telekom Nyrt. több médiaszolgáltatásban is megjelent reklámját kifogásoló 

bejelentés [az Mttv. 24. § (1) bekezdésének e) és f) pontjaiban, valamint az Smtv. 20. § (6) 

bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

531/2020. A Rádio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatáson 2020. november 6-án 6:00 és 10:00 óra között 

sugárzott "Balázsék" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések 

érvényesülésének vizsgálata] 
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B-11/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2020. október) 

E-77/2020. A külföldi joghatóság alá tartozó televíziók reklámidő-túllépései 2020. augusztus-

szeptember között 

E-78/2020. A spanyol joghatóság alá tartozó FOX NETWORKS GROUP ESPANA, S.L.U. 

médiaszolgáltató National Geographic Channel (Hungarian), valamint a SONY PICTURES 

ENTERTAINMENT IBERIA, S.L.U. médiaszolgáltató Sony Movie Channel (Hungarian), Viasat3, AXN 

és a Viasat6 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásain sugárzott műsorszámokkal kapcsolatos 

tájékoztatás – előzmény: E-73/2020. számú tájékoztató 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-157/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2020. I-IX. havi beszámolója 

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 1043/2020. (XI. 24.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. I-IX. havi 
beszámolójáról 

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

elfogadja. 

2. MTVA-160/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap tengerentúli műsorterjesztésre vonatkozó 
szerződésének módosítása 

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 1044/2020. (XI. 24.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára 
műholdas műsorterjesztésre vonatkozó szerződésmódosításra 
irányuló tárgyalásra szóló felhatalmazás megadása, valamint a 
szerződésmódosítás megkötésének jóváhagyása tárgyában 

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

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési szabályzatának (a továbbiakban: GKSZ) 30. § a) pontja 

alapján a műholdas műsorterjesztésre vonatkozó szerződés módosítására irányuló tárgyaláshoz az 

MX1 Ltd.-vel a felhatalmazást megadja, a szerződésmódosítás megkötését – a mellékelt szerződéses 

feltételekkel – jóváhagyja. 
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3. MTVA-161/2020. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási 
és Kezelési Szabályzat 30. § a) pont szerinti – tárgyalás 
megkezdéséhez szükséges előzetes felhatalmazása iránti 
kérelem az Európa, Észak-Amerika és Dél-Amerika, illetve 
Ausztrália és Új-Zéland területére digitális műholdas 
műsorszórással megvalósított műsorterjesztési, és az ehhez 
kapcsolódó jelfeladási szolgáltatások tárgyában 

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 1045/2020. (XI. 24.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára Európa, 
Észak-Amerika és Dél-Amerika, illetve Ausztrália és Új-Zéland 
területére irányuló digitális műholdas műsorterjesztésre és az ehhez 
kapcsolódó szolgáltatásokra (jelfeladás) vonatkozó szerződések 
megkötésére irányuló tárgyalás megkezdéséhez szükséges 
felhatalmazás megadása tárgyában 

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

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

műholdas műsorszórással megvalósított, Európa, Észak-Amerika és Dél-Amerika, illetve Ausztrália és 

Új-Zéland területére irányuló, műsorterjesztési és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási (jelfeladás) 

szerződések megkötésére irányuló tárgyalás megkezdéséhez az előzetes felhatalmazást megadja. 

4. MTVA-162/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Romis Film S.R.L (pénzügyi 
lebonyolító: Csillagos Ötös 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 1046/2020. (XI. 24.) számú döntése: a 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Romis Film S.R.L (pénzügyi lebonyolító: Csillagos Ötös 
Kft.) kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú döntésével az 

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Romis Film S.R.L (pénzügyi lebonyolító: Csillagos Ötös 

Kft.) „Erdély madártávlatból” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2018-27/2018. iktatószámon 

nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet méltányosságból 

elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2021. január 15-re, a beszámolási határidő 
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2021. február 15-re, a bemutatási határidő 2021. július 31-re történő módosításához azzal, hogy 

felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

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. 

5. MTVA-163/2020. Tájékoztató – A „Mecenatúra Mozi” tartalmi 
kínálatának bővítése 

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

6. 532/2020. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1047/2020. (XI. 24.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja G. N. A. magánszemélyt a 

Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló 

pályázati felhívás tervezetre vonatkozóan érkezett kérdéseivel kapcsolatban. 

A Médiatanács 1048/2020. (XI. 24.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a Civil Rádiózásért 

Alapítványt a Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára irányuló pályázati felhívás tervezetre vonatkozóan érkezett kérdéseivel, észrevételeivel 

kapcsolatban. 

A Médiatanács 1049/2020. (XI. 24.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

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

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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7. 533/2020. A Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2020. október 9-én közzétett pályázati 
felhívásra 2020. november 10-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1050/2020. (XI. 24.) számú döntése: a Tihany 97,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2020. október 9-én közzétett 
pályázati felhívásra 2020. november 10-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (FM 4 Rádió Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és hirdetményi 

úton 2020. október 9-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján – az előterjesztés 

melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra 

pályázati ajánlatot benyújtó FM 4 Rádió Kft. pályázót az alábbiak szerint: 

– a pályázó nyújtsa be a Pályázati Felhívás 2.6.10.15. pontja szerinti nyilatkozatot a Pályázati 

Felhívásnak mindenben megfelelően. 

A Médiatanács 1051/2020. (XI. 24.) számú döntése: a Tihany 97,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2020. október 9-én közzétett 
pályázati felhívásra 2020. november 10-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és hirdetményi 

úton 2020. október 9-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján – az előterjesztés 

melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra 

pályázati ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót az alábbiak szerint: 

– a pályázó nyújtsa be a Pályázati Felhívás 2.6.10.15. pontja szerinti nyilatkozatot a Pályázati 

Felhívásnak mindenben megfelelően. 

– a pályázó nyújtsa be a Pályázati Felhívás 2.1.4.-2.1.5., 2.6.4.2., 2.6.4.3.3. és a 2.6.4.3.7. 

pontjainak mindenben megfelelően a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti 6.Tervezett 

költségek és a 7. Tervezett bevételek bemutató táblázatot, és azzal összhangban álló Mérleg-

tervet és Eredménykimutatás-tervet. 
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8. 534/2020. Kaposvár 93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2020. október 2-án közzétett pályázati 
felhívásra 2020. november 3-án beérkezett pályázati ajánlat 
tartalmi vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1052/2020. (XI. 24.) számú döntése: a Kaposvár 93,1 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2020. október 2-án közzétett 
pályázati felhívásra 2020. november 3-án beérkezett pályázati ajánlat 
tartalmi vizsgálata 

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

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

Frekvencia Kft. pályázótól a Kaposvár 93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőségre 2020. november 3-án benyújtott pályázati ajánlata tekintetében a „Virrasztó” és a 

„Nikodémus óra (Éjszakai magazin)” című műsorszámokkal kapcsolatban. 

9. 535/2020. A Karc FM Média Kft. (KARC FM 100,7 – 
Nagykanizsa 100,7 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme a 
médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1053/2020. (XI. 24.) számú döntése: a Karc FM 
Média Kft. (KARC FM 100,7 – Nagykanizsa 100,7 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 Nagykanizsa 100,7 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a médiaszolgáltatást 2020. 

november 28. napja helyett legkésőbb 2021. január 27. napjáig kezdhesse meg. 
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10. 536/2020. A téli (december 1. – február 28.) és a tavaszi 
(március 1. – május 31.) időszakban bejelentett műsorterv-
módosítási kérelmek 

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

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

döntést hozta: 

A Médiatanács 2/2020. (XI. 24.) számú belső döntése: a téli 
(december 1. – február 28.) és a tavaszi (március 1. – május 31.) 
időszakban bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek 

A Médiatanács hozzájárul ahhoz, hogy azok a médiaszolgáltatók, amelyek a téli és a tavaszi ünnep- 

és emléknapokra tekintettel december 1. és május 31. között ideiglenes műsorterv-módosítási 

kérelmet nyújtanak be – amennyiben törvényi kötelezettségeiknek eleget tesznek, és a műsorterv-

módosítást megfelelően bejelentik, továbbá, ha a kért módosítás nem haladja meg a 14 napot – 

eltérhetnek a hatósági szerződésben rögzített műsortervüktől. 

A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy a médiaszolgáltatók téli és tavaszi ünnep- és emléknapokra 

tekintettel benyújtott kérelmeit megválaszolja, illetve az adatmódosítást a nyilvántartásban rögzítse. 

11. 527/2020. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 2021. évi felügyeleti terve 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1054/2020. (XI. 24.) számú döntése: a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2021. évi felügyeleti 
terve 

1. A Médiatanács elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező, az Mttv. 168/A. §-a alapján 

elkészített 2021. évi felügyeleti tervet. 

2. A Médiatanács hozzájárul a 2021. évi felügyeleti tervének a Médiatanács honlapján történő 

közzétételéhez. 
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12. 528/2020. 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] – előzmény: 475/2020. számú 
előterjesztés 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1055/2020. (XI. 24.) 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) 
bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Klubrádió állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 24-én 16 órától sugárzott „Megbeszéljük” című műsorszám 

közzétételekor nem sértette meg az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdését. 

13. 529/2020. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2020. október 8-án sugárzott "Mokka" 
című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1056/2020. (XI. 24.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. október 8-án 
sugárzott „Mokka” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 
31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával hatósági eljárást indít a 

Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése 

tárgyában a TV2 csatornán 2020. október 8-án sugárzott „Mokka” című műsorszámban 07:38:21 és 

07:44:12 között adásba került szegmenssel kapcsolatban.   

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a 

műsorszámban bemutatott termékeket (Silka Fashion legújabb kollekciója) termékmegjelenítésről 
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szóló megállapodás alapján szerepeltette-e a műsorszámban. Ha igen, csatolja az erről szóló 

megállapodást, valamint terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

14. 530/2020. A Magyar Telekom Nyrt. több 
médiaszolgáltatásban is megjelent reklámját kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 24. § (1) bekezdésének e) és f) 
pontjaiban, valamint az Smtv. 20. § (6) bekezdésében foglalt 
rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 1057/2020. (XI. 24.) számú döntése: a Magyar 
Telekom Nyrt. több médiaszolgáltatásban is megjelent reklámját 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 24. § (1) bekezdésének e) és f) 
pontjaiban, valamint az Smtv. 20. § (6) bekezdésében foglalt 
rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 

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

15. 531/2020. A Rádio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű rádiós médiaszolgáltatáson 2020. november 6-án 
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, 

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

hozta: 

A Médiatanács 1058/2020. (XI. 24.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatáson 2020. november 6-
án 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. 
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16. B-11/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2020. október) 

Dr. Karas Monika 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 1059/2020. (XI. 24.) számú döntése: a lejárt 
határidejű döntések végrehajtásáról (2020. október) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

17. E-77/2020. A külföldi joghatóság alá tartozó televíziók 
reklámidő-túllépései 2020. augusztus-szeptember között 

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

18. E-78/2020. A spanyol joghatóság alá tartozó FOX 
NETWORKS GROUP ESPANA, S.L.U. médiaszolgáltató 
National Geographic Channel (Hungarian), valamint a SONY 
PICTURES ENTERTAINMENT IBERIA, S.L.U. 
médiaszolgáltató Sony Movie Channel (Hungarian), Viasat3, 
AXN és a Viasat6 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásain sugárzott műsorszámokkal kapcsolatos 
tájékoztatás – előzmény: E-73/2020. számú tájékoztató 

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

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

december 1. 11 óra. 

Budapest, 2020. november 25. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

Név s. k. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


