
JEGYZŐKÖNYV, 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2020. február 11-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-24. pontoknál) 
Budai László Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 
Meszleny László Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

Szadai Károly Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

dr. Andrássy György főosztályvezető (1-24. pontoknál 
Tafferner Éva kommunikációs igazgató (1-24. pontoknál) 

Mádl András főosztályvezető (1-24. pontoknál) 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető (1-24. pontoknál) 
Sarlós Péterné főosztályvezető (1-24. pontoknál 

dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes (1-24. pontoknál) 
Sorbán János gazdasági igazgató (1-6. pontoknál) 

Czeiner Boglárka a jegyzőkönyv vezetője (1-24. pontoknál) 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

Fenyősi Zoltán bírálóbizottsági elnök (1. pontnál) 
Lengyel Attila támogatási csoportvezető (1-4. pontoknál) 
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Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 09 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett, 88/2020. (II. 11.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 
napirendre: 

MTVA-18/2020. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás első 
fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 
MTVA-19/2020. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás támogatási 
szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 
MTVA-20/2020. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CUB Animation Kft. határidő-módosítási kérelme 
MTVA-21/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított ZOOM Management Produkció Kft. határidő-módosítási 
kérelme 
MTVA-22/2020. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SOLVE ART Kft. tájékoztatása 
55/2020. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2020. évi elemi 
költségvetése 
61/2020. Felkérés a Miskolc 90,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 
62/2020. Felkérés a Mezőkövesd 102,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
63/2020. A Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
64/2020. A Debrecen 106,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 
65/2020. A Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának módosítása (pontosítása) az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján 
66/2020. A Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának módosítása (pontosítása) az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján 
67/2020. A Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2019. december 20-án közzétett pályázati felhívásra 2020. 
január 29-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
56/2020. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 
68/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének 
halasztása iránt a Keszthely 93,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 
57/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2020. január 15-én 6 órai kezdettel 
sugárzott „Jó reggelt Magyarország!” című műsorszámban 06:46:38-06:57:37 óra között 
közreadott műsorszegmenssel kapcsolatban 
58/2020. A Manna Vision Media Kft. által üzemeltetett Manna FM (Budapest 98,6 MHz) állandó 
megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 2019. november 11-17. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 692/2019. számú előterjesztés 
59/2020. A HírTV ZRt. Hír TV médiaszolgáltatásában 2019. november 6-án, valamint 2020. 
január 1-jén sugárzott és 2-én, 3-án, 4-én és 5-én megismételt "Otthonteremtők" című 
műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése] 
60/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a "The Commuter – Nincs kiszállás (2018)" 
című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 
69/2020. Bejelentések a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2020. január 21-én 
19 óra 4 perckor kezdődött „Ma este” című műsorszám 19:04:12-19:29:56 óra között 
közreadott szegmensével kapcsolatosan 
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T-4/2020. Koordinátori tag kijelölése a Médiatanács Médiatudományi Intézete Médiatanács 
tevékenységéhez kapcsolódó munkájának koordinálására 
E-7/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 
E-8/2020. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2020. január hónapban 
E-9/2020. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2020. január hónapban 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-18/2020. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás első 
fordulójának bírálóbizottsági ajánlása 

Fenyősi Zoltán ismertette az előterjesztést, majd válaszolt a felmerült kérdésekre. 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 89/2020. (II. 11.) számú döntése 
a REZSI2020 pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1279/2019. (XI. 12.) számú döntésével 
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
– médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás első 
fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat 
kizárja: 

iktatószám: MA- 
REZSI2020- 

…/2020. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

28 Centrum Televízió Kft. Centrum Televízió 

49 Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. Nagykálló Televízió 

59 ÉK-TV Kft. Pannon TV 

62 RTV. Szekszárd Kft. RTV Szekszárd 

2. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1279/2019. (XI. 12.) számú döntésével 
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
– médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás első 
fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva 
az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, 
és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: MA- 
REZSI2020- 

…/2020. 
a kedvezményezett neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

a megítélt  
támogatás (Ft) 

1 
Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú  

Tájékoztatásáért Alapítvány 
Szentgál Televízió 7 200 000 

5 Budakalászi Média Kft. TV Budakalász 7 200 000 

6 TISZApART MÉDIA Kft. TiszapART Televízió 7 198 800 
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11 Bihari Antal Körzeti Televízió 7 200 000 

14 Baranya Televízió Kft. Baranya Televízió 7 200 000 

17 Szentendrei Médiaközpont Kft. TV Szentendre 7 200 000 

18 Mátyus Lajos SOLTVADKERTI TV 7 200 000 

19 DIGART-M Kft. Szentes Televízió 7 200 000 

20 Magyar Ferenc Komló és Térsége Televízió 7 200 000 

27 "FÜRED Stúdió" Televíziós Kft. Füred Televízió 7 200 000 

31 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió 7 200 000 

33 SÁRRÉT MÉDIA Bt. Sárrét TV 5 746 308 

34 Sári Andrea Kék Kálló televízió 4 620 000 

37 Média Universalis Alapítvány Első Pesti Egyetemi Rádió 4 788 000 

39 
Mezőtúri Közművelődési és Sport  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőtúri Városi Televízió 5 499 996 

40 MAG Televízió Kft. Magtv 6 484 680 

44 Manna Vision Media Kft. Manna FM 6 000 000 

46 PluszRádió Nonprofit Kft. Győr Plusz Rádió 6 000 000 

47 
Püspökladányi Tájékoztató és  

Közművelődési Központ, Könyvtár,  
Múzeum 

Ladány Televízió 5 318 628 

48 Szabadi Attila Régió Plusz Televízió 7 200 000 

50 Campus Rádió Nonprofit Kft. FM90 Campus Rádió 6 000 000 

57 Csoboth Zoltán Városi TV Mohács 7 199 640 

60 Danubia Televízió Nonprofit Kft. Danubia Televízió 7 200 000 

64 
Kistelek Város Művelődéséért és  

Sportéletéért Közhasznú  
Közalapítvány 

Kistelek Városi Televízió 7 200 000 

65 Apostolmédia Nonprofit Kft. Apostol TV 7 200 000 

25 db a megítélt támogatás összesen: 165.656.052 Ft 

3. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1279/2019. (XI. 12.) számú döntésével 
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
– médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás első 
fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 
pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 
REZSI2020- 

…/2020. 
a pályázó neve 

a médiaszolgáltatás  
megnevezése 

2 Budakalászi Média Kft. Rádió Szentendre 

3 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus Rádió  

102,6 MHz 

4 Katolikus Rádió Zrt. Magyar Katolikus Rádió 

7 "LABEL-84" Kft. Zugló Televízió 

8 RÁDIÓ HORIZONT Kft. 
RÁDIÓ  

TÖRÖKSZENTMIKLÓS 

9 Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Radio Monoster 

10 GA-BU Kft. Csurgói Városi Televízió 

12 Kogyilla Zsolt Berettyó Rádió 

13 Kortye Vilmos WTV 

15 PTV STUDIÓ Kft. Pomáz Televízió 

16 FONTANA MÉDIA Kft. SOLA RÁDIÓ 

21 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Hajdúnánási Televízió 

22 FM 4 Rádió Kft. Mária Rádió 

23 
Zemplén Televízió Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Zemplén TV 
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24 XEROPRESS Bt. Körös Televízió 

25 CITY TV Kft. CITY TV 

26 FRISS MÉDIA Kft. Friss FM 

29 KUNSÁG-MÉDIA Nonprofit Kft. Kiskőrös Televízió 

30 Szombathelyi Evangélikus Egyházközség CREDO Rádió 

32 Pengő Ferenc KARCAG TELEVÍZIÓ 

35 LP Média Kft. hatoscsatorna 

36 Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádió 

38 ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft. ALPHA Rádió 

41 IRÁNY Média 2012 Kft. Irány TV 

42 MEDIA SOLUTIONS Kft. Somogy TV 

43 Mosoly Média Nonprofit Kft. Rádió Smile 

45 Csillagpont Rádió Alapítvány Csillagpont Rádió 

51 MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. 90.9 Jazzy Rádió 

52 AERIEL Kft. Klasszik Rádió 92.1 

53 
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő  

Nonprofit Kft. 
Füzesabonyi Városi Televízió 

54 Balaton Rádió Kft. Balaton Rádió 

55 Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület Tótvázsony TV 

56 Halas Rádió Nonprofit Kft. Halas Rádió 

58 MŰSOR-HANG Zrt. Trend FM 

61 Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. BKTV 

63 MEDIORIX Bt. Rádió Szarvas 

4. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1279/2019. (XI. 12.) számú döntésével 
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
– médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és 
üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás első 
fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás első 
fordulójának eredményéről és a fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2020. január 31-ei ajánlása 

2. MTVA-19/2020. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás 
támogatási szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 

Lengyel Attila 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 90/2020. (II. 11.) számú döntése 
a REZSI2020 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és 

mellékletei formaszövegének elfogadásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a REZSI2020 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei 
formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződést és 
mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé. 

a döntés mellékletei: 
1. melléklet: támogatási szerződés  
2. melléklet: de minimis nyilatkozat 
3. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez egyéni könyvvizsgáló esetén  
4. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez könyvvizsgáló társaság esetén 
5. melléklet: beszámoló űrlap 
6. melléklet: költségösszesítő 
7. melléklet: tételösszesítő 
8. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei 

3. MTVA-20/2020. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CUB Animation Kft. határidő-
módosítási kérelme 

Lengyel Attila 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 91/2020. (II. 11.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CUB 

Animation Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CUB Animation Kft. „Macskakirálylány” 
című, MA-MACSKÁSSYGYULA2018-39/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és 
átadási határidő 2020. május 5-ére, a beszámolási határidő 2020. június 20-ára, valamint a 
bemutatási határidő 2020. október 31-ére történő módosításához azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének 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. 

4. MTVA-21/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ZOOM Management Produkció Kft. 
határidő-módosítási kérelme 

Lengyel Attila 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 92/2020. (II. 11.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ZOOM 

Management Produkció Kft. kérelméről 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével 
a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ZOOM Management Produkció Kft. „George Pal” 
című, MA-EMBERJUDIT2018-58/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási 
határidő 2020. június 13-ára, a beszámolási határidő 2020. július 29-ére, valamint a 
bemutatási határidő 2020. december 31-ére történő módosításához azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének 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-22/2020. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított SOLVE ART Kft. tájékoztatása 

Lengyel Attila ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

6. 55/2020. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2020. évi elemi 
költségvetése 

Sorbán János ismertette az előterjesztést, melyhez Meszleny László és Szadai Károly 
hozzászóltak. 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 93/2020. (II. 11.) számú döntése 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2020. évi elemi költségvetéséről 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztésben bemutatott és az előterjesztés mellékleteként 
benyújtott 2020. évi elemi költségvetés űrlapgarnitúrát. 

7. 61/2020. Felkérés a Miskolc 90,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

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 94/2020. (II. 11.) számú döntése 
felkérés a Miskolc 90,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Miskolc 90,4 MHz 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a településen; 
– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 (kettő) hónap. 
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8. 62/2020. Felkérés a Mezőkövesd 102,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

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 95/2020. (II. 11.) számú döntése 
felkérés a Mezőkövesd 102,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Mezőkövesd 102,1 
MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 
szempontokat a következők szerint határozza meg: 
– a frekvenciahasználat célja: rádiózási lehetőség folytatásának biztosítása a településen; 
– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség 

műszaki paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő 
vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

9. 63/2020. A Nyíregyháza 102,6 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 javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 

A Médiatanács 96/2020. (II. 11.) számú döntése 
a Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti 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 

Nyíregyháza  102,6 631 47 116.000 5 - 8 V ND - 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
21°43’00”;  
47°57’00” 

A Médiatanács 97/2020. (II. 11.) számú döntése 
a Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Nyíregyháza 102,6 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és 
azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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10. 64/2020. A Debrecen 106,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 
5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 98/2020. (II. 11.) számú döntése 
a Debrecen 106,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Debrecen 106,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 

11. 65/2020. A Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának módosítása (pontosítása) az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján 

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 99/2020. (II. 11.) számú döntése 
a Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának módosítása (pontosítása) az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján 

A Médiatanács az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján módosítja a honlapján és hirdetményi 
úton 2020. január 31-én közzétett, a Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőségre vonatkozó pályázati felhívást. 

12. 66/2020. A Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség pályázati felhívásának módosítása (pontosítása) az Mttv. 53. § (2) 
bekezdése alapján 

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 100/2020. (II. 11.) számú döntése 
a Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának módosítása (pontosítása) az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján 

A Médiatanács az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján módosítja a honlapján és hirdetményi 
úton 2020. január 31-én közzétett, a Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőségre vonatkozó pályázati felhívást. 

13. 67/2020. A Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. december 20-án közzétett pályázati 
felhívásra 2020. január 29-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt a felmerült kérdésre. A 
Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 
előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 



10 

A Médiatanács 101/2020. (II. 11.) számú döntése 
a Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2019. december 20-án közzétett pályázati felhívásra 2020. január 29-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Karc FM Média Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára pályázati ajánlatot benyújtó Karc 
FM Média Kft. pályázót. 

14. 56/2020. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. szeptember 27-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati 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 
döntést hozta: 

A Médiatanács 102/2020. (II. 11.) számú döntése 
a Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 

1. Tekintettel arra, hogy a Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használatára a 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban benyújtott mindkét pályázati ajánlat alakilag 
érvénytelen volt, a Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, 
hogy a pályázati eljárás az Mttv. 62. § (2) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.12.3.2. 
pontja alapján eredménytelen.  

2. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

15. 68/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása iránt a Keszthely 93,4 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultság tekintetében 

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 103/2020. (II. 11.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 

a Keszthely 93,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a Mária Rádió Frekvencia Kft. kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a Keszthely 
93,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a médiaszolgáltatást 2020. február 27. 
napja helyett legkésőbb 2020. május 27. napjáig kezdje meg. 

16. 57/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2020. január 
15-én 6 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt Magyarország!” című műsorszámban 
06:46:38-06:57:37 óra között közreadott műsorszegmenssel kapcsolatban 
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Dr. Pap Szilvia 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 104/2020. (II. 11.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2020. január 15-én 6 órai kezdettel 
sugárzott „Jó reggelt Magyarország!” című műsorszámban 06:46:38-06:57:37 óra között 

közreadott műsorszegmenssel kapcsolatban 

A Médiatanács a Kérelmező kiegyensúlyozottsági kérelmére indult eljárásban megállapítja, 
hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a Kossuth Rádió adóján 2020. január 15-én 6 órai 
kezdettel sugárzott „Jó reggelt Magyarország!” című műsorszámban 06:46:38-06:57:37 óra 
között közreadott műsorszegmensével nem sértette meg a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában 
meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét és a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 12. § (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezést. 

17. 58/2020. A Manna Vision Media Kft. által üzemeltetett Manna FM (Budapest 98,6 
MHz) állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 2019. 
november 11-17. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének 
g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 692/2019. számú 
előterjesztés 

Dr. Pap Szilvia 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 105/2020. (II. 11.) számú döntése 
a Manna Vision Media Kft. által üzemeltetett Manna FM (Budapest 98,6 MHz) állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás 2019. november 11-17. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 

vélelmezett megsértése 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Manna Vision Media Kft. (a továbbiakban: 
Médiaszolgáltató) a Manna FM (Budapest 98,6 MHz) állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatása 2019. november 11-17. között megsértette a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 
rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § 
(3) bekezdés bb) alpontja alapján 40.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 

18. 59/2020. A HírTV ZRt. Hír TV médiaszolgáltatásában 2019. november 6-án, valamint 
2020. január 1-jén sugárzott és 2-én, 3-án, 4-én és 5-én megismételt 
"Otthonteremtők" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 

Dr. Pap Szilvia 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: 



12 

A Médiatanács 106/2020. (II. 11.) számú döntése 
a HírTV ZRt. Hír TV médiaszolgáltatásában 2019. november 6-án, valamint 2020. január 1-
jén sugárzott és 2-án, 3-án, 4-én és 5-én megismételt „Otthonteremtők” című műsorszám 

hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a HírTV ZRt.-vel szemben az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésének a Hír TV médiaszolgáltatásán 2019. november 6-án 10 óra 54 perces 
kezdettel, valamint 2020. január 1-jén 20:07:13 és 20:10:13 óra között sugárzott és további 
négy alkalommal megismételt „Otthonteremtők” című műsorszámokban közzétett támogatói 
üzenetben összesen hat alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában.  

A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 
napon belül terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

19. 60/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a "The Commuter – Nincs kiszállás 
(2018)" című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

Dr. Pap Szilvia 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 107/2020. (II. 11.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme a „The Commuter – Nincs kiszállás (2018)” című 

filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdés] 

A Médiatanács a Magyar RTL Televízió Zrt. az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 
kérelmére megállapítja, hogy a „The Commuter – Nincs kiszállás (2018)” című filmalkotás az 
Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó. 

20. 69/2020. Bejelentések a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2020. 
január 21-én 19 óra 4 perckor kezdődött „Ma este” című műsorszám 19:04:12-
19:29:56 óra között közreadott szegmensével kapcsolatosan 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, melyet a Médiatanács-tagok megvitattak. 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 108/2020. (II. 11.) számú döntése 
bejelentések a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2020. január 21-én 19 óra 4 

perckor kezdődött „Ma este” című műsorszám 19:04:12-19:29:56 óra között közreadott 
szegmensével kapcsolatosan 

A Médiatanács nem indít hatósági eljárást a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő 
Nonprofit Részvénytársaság M1 adóján 2020. január 21-én 19 óra 4 perckor kezdődött „Ma 
este” című műsorszám 19:04:12-19:29:56 óra között közreadott szegmensével kapcsolatban, 
és e döntéséről hivatalos levél útján értesíti a bejelentőket. 

21. T-4/2020. Koordinátori tag kijelölése a Médiatanács Médiatudományi Intézete 
Médiatanács tevékenységéhez kapcsolódó munkájának koordinálására 

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: 
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A Médiatanács 109/2020. (II. 11.) számú döntése 
koordinátori tag kijelölése a Médiatanács Médiatudományi Intézete Médiatanács 

tevékenységéhez kapcsolódó munkájának koordinálására 

A Médiatanács a hatályos ügyrendjének 3.4. pontja alapján a Médiatanács Médiatudományi 
Intézete Médiatanács tevékenységéhez kapcsolódó munkájának koordinálására Szadai 
Károly Médiatanács-tagot jelöli ki. 

22. E-7/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 
tárgyában hozott ítéletek/végzések 

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

23. E-8/2020. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 
kapcsolatos hatósági eljárások 2020. január hónapban 

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

24. E-9/2020. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 
kapcsolatos hatósági eljárások 2020. január hónapban 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 29 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 
február 18., 11 óra. 

Budapest, 2020. február 14. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

Czeiner Boglárka s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 
Médiatanács elnöke 


