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Jegyzőkönyv, amely 2021. március 23-án 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-21. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-21. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-21. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-21. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-21. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Karácsony Kamilla EKAB-igazgatóhelyettes (1-3. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (5-12. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (13-18. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (13-21. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-21. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 34 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

207/2021. (III. 23.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-20/2021. Tájékoztató – Az MTVA Belső Ellenőrzési Iroda éves jelentése a 2020. évi belső 

ellenőrzési tevékenységről 
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MTVA-21/2021. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2020 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. határidő-

módosítási kérelme 

MTVA-22/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának február havi pénzügyi jelentése 

T-3/2021. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor 

készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás bírálóbizottsági 

tagjainak megválasztásáról 

150/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 

151/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 

és pályázati felhívás tervezete 

146/2021. A Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

147/2021. Az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

148/2021. A Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. január 28-án közzétett pályázati felhívásra 2021. március 9-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

154/2021. A Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

elvi használatára 2021. február 12-én közzétett pályázati felhívásra 2021. március 17-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

149/2021. A Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2020. október 16-án közzétett pályázati felhívással indított pályázati 

eljárásban nyertes Médiahíd Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

156/2021. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. november 27-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás felfüggesztése 

140/2021. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM (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) állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatáson 2020. november 19-én 

16 órától közzétett „Paláver” című műsorszám vizsgálata [az Mttv. 9. § (4) bekezdésének és a 10. § 

(2) bekezdés a) pontjának megsértése] – előzmény: 68/2021. számú előterjesztés 

141/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme Az 57-es utas – Passenger 57 (1992) című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

142/2021. A Közösségi Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett Spirit FM állandó megnevezésű 

rádiós médiaszolgáltatáson 2020. december 10-én 7 óra 11 perctől közzétett „Keljfel Jancsi” című 
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műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 

92/2021. számú előterjesztés 

143/2021. Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. 

december 10-én 7 óra 11 perctől közzétett „Keljfel Jancsi” című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § 

(9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 92/2021. számú előterjesztés 

144/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 18-án 18 óra 25 perctől közzétett „Híradó” 

című műsorszámot kifogásoló bejelentés 

145/2021. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

(Budapest 96,4 MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. február 1-7. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezés vélelmezett megsértése] 

139/2021. A nyomtatott sajtópiac alakulása 1994-2020 között, valamint a lapok terjesztése és online 

megjelenése 2020 második félévében 

152/2021. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2020. július-december) 

153/2021. A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos törvényi 

előírások ellenőrzése (2020. II. félév) 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-20/2021. Tájékoztató – Az MTVA Belső Ellenőrzési 
Iroda éves jelentése a 2020. évi belső ellenőrzési 
tevékenységről 

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

2. MTVA-21/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
KMUSZ2020 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő 
Nonprofit Kft. határidő-módosítási kérelme 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 208/2021. (III. 23.) számú döntése: a KMUSZ2020 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Füzesabonyi 
Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács 489/2020. (V. 26.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 
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médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Füzesabonyi Városi 

Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. MA-KMUSZ2020-5/2020. iktatószámon nyilvántartott pályázata 

kapcsán a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és 

beszámolási határidő 2021. szeptember 30-ra 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. 

3. MTVA-22/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának február havi pénzügyi jelentése 

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

4. T-3/2021. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 
magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor 
készítésének támogatására meghirdetett 
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás bírálóbizottsági 
tagjainak megválasztásáról 

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 209/2021. (III. 23.) számú döntése: a 
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 

magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett 

RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává 

az alábbi személyeket választja meg: 

RÁDIÓÁLLANDÓ2021 

Jenik Péter 

Dr. Kamondi Mónika 

Lányi Lajos 

A Médiatanács a RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Dr. 

Kamondi Mónikát választja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2021. április 8-ától 2022. 

március 31-éig tart. 



 

5 

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 

2. 

A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 

450.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 400.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a fordulónkénti teljesítés igazolását követő 15 

munkanapon belül kerül kifizetésre. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának 

vezetőjét, hogy 

– döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 

– a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint 

kösse meg, 

– 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 

5. 150/2021. A Mór 89,0 MHz helyi 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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 210/2021. (III. 23.) számú döntése: a Mór 89,0 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

…°-…°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Mór 89,0 100 72 17.000 1 - 8 V ND - 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

18°12’21”; 47°22’19” 

A Médiatanács 211/2021. (III. 23.) számú döntése: a Mór 89,0 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Mór 89,0 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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6. 151/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

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

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 212/2021. (III. 23.) számú döntése: a Sopron 104,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

…°-…°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Sopron 104,6 602,6 365 84.000 4 - 24 V D 

250°-0°/6,2 dB 

10°-120°/0,1-6,5 dB  

140°-240°/0,1-6 dB  

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

16°34’13”;  

47°39’47” 

A Médiatanács 213/2021. (III. 23.) számú döntése: a Sopron 104,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Sopron 104,6 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

7. 146/2021. A Békéscsaba 91,8 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 214/2021. (III. 23.) számú döntése: a Békéscsaba 
91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Békéscsaba 91,8 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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8. 147/2021. Az Eger 99,1 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 215/2021. (III. 23.) számú döntése: az Eger 99,1 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Eger 99,1 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

9. 148/2021. A Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. január 28-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. március 9-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

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 216/2021. (III. 23.) számú döntése: a Budapest 95,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. január 28-án közzétett 
pályázati felhívásra 2021. március 9-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

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

nyilvántartásba veszi a Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 

10. 154/2021. A Budapest-Astoria (belváros) telephelyű 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2021. február 12-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. március 17-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

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: 
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A Médiatanács 217/2021. (III. 23.) számú döntése: a Budapest-
Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség elvi használatára 2021. február 12-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. március 17-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata (Media Universalis Alapítvány) 

A Médiatanács a Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség elvi használatára pályázati ajánlatot benyújtó Media Universalis Alapítvány pályázati 

nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja 

szerint megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés b) 

pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. b) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

11. 149/2021. A Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2020. október 16-án közzétett pályázati 
felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Médiahíd 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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 218/2021. (III. 23.) számú döntése: a Nyíregyháza 
106,8 MHz körzeti vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. október 16-án közzétett 
pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Médiahíd 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása (Médiahíd Kft. - Nyíregyháza 106,8 MHz) 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2020. október 16-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban a 125/2021. (II. 23.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Médiahíd Kft., valamint a 28658-8/2020. számú végzésével 

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

Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés I. számú mellékletében foglaltak szerint hatósági 

szerződés megkötését kezdeményezi a Médiahíd Kft.-vel a Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti 

vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultság közösségi jellegű használata tekintetében, a Médiahíd 

Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Médiahíd Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint 

hozzájárul a Médiahíd Kft. Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódásához az FM 4 

Rádió Kft. a Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + Törökbálint 97,6 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

A Médiatanács 219/2021. (III. 23.) számú döntése: a Nyíregyháza 
106,8 MHz körzeti vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
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közösségi jellegű használatára 2020. október 16-án közzétett 
pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Médiahíd 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása (FM 4 Rádió Kft. - Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + 
Törökbálint 97,6 MHz) 

A Médiatanács a 218/2021. (III. 23.) számú döntésére tekintettel, az előterjesztés II. számú mellékletét 

képező szerződésmódosítás elfogadásával kezdeményezi az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz + 

Göd 97,3 MHz + Törökbálint 97,6 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésének módosítását. 

12. 156/2021. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. november 27-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

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 220/2021. (III. 23.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. november 27-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy 62/2021. (II. 2.) számú, pályázati nyilvántartásba vételt 

megtagadó végzése ellen közigazgatási per iránti keresetet nyújtottak be – az Mttv. 58. § (2) 

bekezdése alapján a Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2020. november 27-én megindított pályázati eljárást a bíróság jogerős 

határozatáig felfüggeszti. 

13. 140/2021. A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 
(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) állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatáson 
2020. november 19-én 16 órától közzétett „Paláver” című 
műsorszám vizsgálata [az Mttv. 9. § (4) bekezdésének és a 
10. § (2) bekezdés a) pontjának megsértése] – előzmény: 
68/2021. 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: 
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A Médiatanács 221/2021. (III. 23.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. által üzemeltetett Karc FM (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) állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatáson 2020. 
november 19-én 16 órától közzétett „Paláver” című műsorszám 
vizsgálata [az Mttv. 9. § (4) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés a) 
pontjának megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Karc FM állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. november 19-én 16 órától közzétett „Paláver” című 

műsorszám közzétételével egy-egy alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (4) bekezdését és a 10. § (2) 

bekezdés a) pontját, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 50 000 Ft bírsággal 

sújtja. 

14. 141/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme Az 57-es utas – 
Passenger 57 (1992) 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 222/2021. (III. 23.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme Az 57-es utas – Passenger 57 (1992) 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 Az 57-es utas – Passenger 57 (1992) című filmalkotás az Mttv. 9. § (4) 

bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó. 

15. 142/2021. A Közösségi Rádiózásért Egyesület által 
üzemeltetett Spirit FM állandó megnevezésű rádiós 
médiaszolgáltatáson 2020. december 10-én 7 óra 11 perctől 
közzétett „Keljfel Jancsi” című műsorszám vizsgálata [az 
Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 92/2021. 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 223/2021. (III. 23.) számú döntése: a Közösségi 
Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett Spirit FM állandó 
megnevezésű rádiós médiaszolgáltatáson 2020. december 10-én 7 
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óra 11 perctől közzétett „Keljfel Jancsi” című műsorszám vizsgálata 
[az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Spirit FM állandó megnevezésű rádiós 

médiaszolgáltatásán 2020. december 10-én 7 óra 11 perctől sugárzott „Keljfel Jancsi” című 

műsorszám közzététele során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az 

Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől 

számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a 

jövőbeni jogsértésektől. 

16. 143/2021. Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV Spirit állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. december 10-én 7 
óra 11 perctől közzétett „Keljfel Jancsi” című műsorszám 
vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] – előzmény: 92/2021. 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 224/2021. (III. 23.) számú döntése: az ATV Zrt. által 
üzemeltetett ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
2020. december 10-én 7 óra 11 perctől közzétett „Keljfel Jancsi” című 
műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az ATV Spirit állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2020. december 10-én 7 óra 11 perctől sugárzott „Keljfel Jancsi” című 

műsorszám közzététele során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az 

Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől 

számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a 

jövőbeni jogsértésektől. 

17. 144/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 
állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 18-án 18 óra 25 
perctől közzétett „Híradó” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés 

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 225/2021. (III. 23.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű, országos 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 
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18-án 18 óra 25 perctől közzétett „Híradó” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdése szerint tájékoztatja a Bejelentőt.  

18. 145/2021. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 96,4 
MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. február 
1-7. 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 226/2021. (III. 23.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
(Budapest 96,4 MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. 
február 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Radio Plus Kft.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű (Budapest 96,4 MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. február 1-7. 

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. 

19. 139/2021. A nyomtatott sajtópiac alakulása 1994-2020 
között, valamint a lapok terjesztése és online megjelenése 
2020 második félévében 

Mádl András 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 227/2021. (III. 23.) számú döntése: A nyomtatott 
sajtópiac alakulása 1994-2020 között, valamint a lapok terjesztése és 
online megjelenése 2020 második félévében 

1. A Médiatanács elfogadja A nyomtatott sajtópiac alakulása 1994-2020 között, valamint a lapok 

terjesztése és online megjelenése 2020 második félévében c. dokumentumot, és elrendeli annak 

közzétételét a Médiatanács honlapján. 
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2. A Médiatanács elrendeli, hogy a jövőben féléves gyakorisággal hozza nyilvánosságra a 

Médiatanács honlapján a nyomtatott sajtótermékek és online megjelenéseik frissített információit. 

20. 152/2021. A televíziókban közzétett új reklámszpotok 
(2020. július-december) 

Mádl András 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 228/2021. (III. 23.) számú döntése: A televíziókban 
közzétett új reklámszpotok (2020. július-december) 

A Médiatanács elfogadja A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2020. július-december) c. 

tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján 

21. 153/2021. A hallássérült nézők számára akadálymentesített 
műsorszámokkal kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése 
(2020. II. félév) 

Mádl András 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 229/2021. (III. 23.) számú döntése: A hallássérült 
nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos 
törvényi előírások ellenőrzése (2020. II. félév) 

A Médiatanács elfogadja A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal 

kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2020. II. félév) c. tanulmányt, és elrendeli annak 

közzétételét a Médiatanács honlapján. 

Az előterjesztések ismertetését követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 

előterjesztést a Pápa 95,7 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati 

felhívás tervezetéről. 

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 48 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. március 

30. 11 óra. 

Budapest, 2021. március 25.  

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


