
JEGYZŐKÖNYV, 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2020. március 17-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

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

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

Az NMHH részéről jelen vannak: 

Sarlós Péterné főosztályvezető (1-24. pontoknál) 
dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-24. pontoknál) 
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Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 5 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata 
mellett, a 204/2020. (III. 17.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 
napirendre: 

MTVA-35/2020. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján létrejött 8918/2012. számú 
keretmegállapodás I. 5. pontja szerinti 1. d melléklet jóváhagyása 
MTVA-38/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap alapítására és 
működésére vonatkozó adatok kivonata dokumentum módosításának elfogadása 
MTVA-39/2020. Tájékoztató – Az MTVA Belső Ellenőrzési Iroda éves jelentése a 2019. évi 
belső ellenőrzési tevékenységről 
MTVA-36/2020. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 235 Film Kft. határidő-módosítási kérelme 
MTVA-37/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított ASOCIATIA ERDÉLY M EGYESÜLET és a Dunatáj Alapítvány 
mint pénzügyi lebonyolító határidő-módosítási kérelme 
T-6/2020. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati 
eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
T-7/2020. A televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális 
magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás 
bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
109/2020. Felkérés a Szeged 100,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
120/2020. A Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 
116/2020. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára irányuló 
pályázati felhívás véglegesítése 
110/2020. A Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2019. december 19-én közzétett pályázati 
felhívásra 2020. január 20-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
111/2020. A ”KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Kölcsey Televízió 
Mátészalka) ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződésének módosítása 
117/2020. A Rádió 8 Körmend Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
112/2020. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (Kalocsa 48. csatorna - Kalocsa Városi 
Televízió) bejelentése a helyi vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsága 
tekintetében 
118/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 
122/2020. A Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2019. november 8-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 
113/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub csatornán 
2019. december 1-jén közzétett "Lifestyle" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 
20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 50/2020. számú 
előterjesztés 
114/2020. A körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. novemberi adásainak hatósági 
ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók 
mintájában [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a Trial Média Kft. által üzemeltetett 
Balaton Televízió médiaszolgáltatásában] – előzmény: 34/2020. számú előterjesztés 
119/2020. A Hír TV Zrt. médiaszolgáltató Hír TV csatornáján 2020. január 5-én 21 óra 11 
perctől sugárzott „Bayer Show” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (2) 
bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
115/2020. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2019. július-december) 
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T-8/2020. A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató 2020. január 17-én benyújtott 
fellebbezése a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások bemutatása előtti 
figyelemfelhívás követelményének sérelmét megállapító MN/29997-6/2019. számú hivatali 
határozattal szemben 
121/2020. A Médiatanács ügyrendjének módosítása 
E-19/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. február) 
E-20/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-35/2020. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján létrejött 8918/2012. számú 
keretmegállapodás I. 5. pontja szerinti 1. d melléklet jóváhagyása 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 205/2020. (III. 17.) számú döntése 
az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján létrejött 8918/2012. számú keretmegállapodás I.5. 

pontja szerinti 1.d melléklet jóváhagyásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az előterjesztés szerinti mellékletet és 
annak függelékeit jóváhagyja. 

2. MTVA-38/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap alapítására és 
működésére vonatkozó adatok kivonata dokumentum módosításának elfogadása 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 

A Médiatanács 206/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap alapítására és működésére vonatkozó 

adatokat tartalmazó dokumentum elfogadásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap alapítására és működésére 
vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentum előterjesztés szerinti módosítását. 

3. MTVA-39/2020. Tájékoztató – Az MTVA Belső Ellenőrzési Iroda éves jelentése a 
2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

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

4. MTVA-36/2020. A Médiatanács által meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 235 Film Kft. határidő-módosítási kérelme 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt /A javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 207/2020. (III. 17.) számú döntése 
a HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 235 Film Kft. 

kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú döntésével 
a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 235 Film Kft. 
„Liga” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-5/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata 
esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és 
átadási határidő 2020. május 16-ára, a beszámolási határidő 2020. június 30-ára, valamint a 
bemutatási határidő 2020. november 30-ára 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-37/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ASOCIATIA ERDÉLY M EGYESÜLET és a 
Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító határidő-módosítási kérelme 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt /A javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 208/2020. (III. 17.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ASOCIATIA 
ERDÉLY M EGYESÜLET és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével 
a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ASOCIATIA ERDÉLY M EGYESÜLET mint 
kedvezményezett és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító „Peremvidéken” című, 
MA-EMBERJUDIT2018-16/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul 
a befejezési és átadási határidő 2020. július 31-ére, a beszámolási határidő 2020. szeptember 
14-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. december 29-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, a pénzügyi lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 

6. T-6/2020. A rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett 
RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 209/2020. (III. 17.) számú döntése 
a RÁDIÓÁLLANDÓ2020 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 RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő 
bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg: 

RÁDIÓÁLLANDÓ2020 

Jenik Péter 

Dr. Kamondi Mónika 

Lányi Lajos 

A Médiatanács a RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki 
tisztségére Dr. Kamondi Mónikát választja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2020. április 2-ától 2021. 
február 28-áig tart. 

2. 
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként 
bruttó 400.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 
350.000 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 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének 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. 

7. T-7/2020. A televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és 
kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett 
TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 210/2020. (III. 17.) számú döntése 
a TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziós közéleti magazinműsor, 
illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására 
meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő 
bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg: 
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TVÁLLANDÓ2020 

Jenik Péter 

Dr. Kamondi Mónika 

Kmetz Károly 

A Médiatanács a TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére 
Jenik Pétert választja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2020. április 16-ától 2021. 
március 31-éig tart. 

2. 
A Médiatanács a bírálóbizottsági elnök megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként 
bruttó 400.000 Ft-ban, a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén fordulónként bruttó 
350.000 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 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének 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. 

8. 109/2020. Felkérés a Szeged 100,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 211/2020. (III. 17.) számú döntése 
felkérés a Szeged 100,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Szeged 100,2 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. 
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9. 120/2020. A Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntéseket hozta: 

A Médiatanács 212/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 

és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Miskolc 90,4 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 

Miskolc 90,4 100 131 145.000 1 - 10 H D 

340°-70°/2 
140°-180°/2-10 
190°-220°/12 

230°-270°/2-10 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
20°46’32”;  
48°05’58” 

A Médiatanács 213/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 

és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Miskolc 90,4 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

10. 116/2020. Kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára 
irányuló pályázati felhívás véglegesítése 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntéseket hozta: 

A Médiatanács 214/2020. (III. 17.) számú döntése 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára irányuló pályázati 

felhívás véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja H. H. magánszemélyt 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára irányuló pályázati 
felhívás tervezettel kapcsolatos kérdéseivel, javaslataival kapcsolatban. 

A Médiatanács 215/2020. (III. 17.) számú döntése 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára irányuló pályázati 

felhívás véglegesítése 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás szövegét az 
alábbi telephelyek tekintetében. 
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A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 
Jelleg 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Szentendre 
kisközösségi,  

közösségi 
max. 1 km sugarú kör  

Gyomaendrőd 
kisközösségi,  

közösségi 
max. 1 km sugarú kör  

11. 110/2020. A Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2019. 
december 19-én közzétett pályázati felhívásra 2020. január 20-án beérkezett 
pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 216/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2019. december 19-én közzétett pályázati 

felhívásra 2020. január 20-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használata tekintetében 2019. 
december 19-én közzétett pályázati felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Katolikus 
Rádió Alapítvány pályázót. 

12. 111/2020. A ”KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Kölcsey 
Televízió Mátészalka) ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződésének 
módosítása 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntéseket hozta: 

A Médiatanács 217/2020. (III. 17.) számú döntése 
a ”KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Kölcsey Televízió Mátészalka) 

ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződésének módosítása (”KÖLCSEY” Televízió 
Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. – Kölcsey Televízió Mátészalka) 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződésmódosítás tervezetének elfogadásával módosítja a Médiaszolgáltató Mátészalka 
29. csatorna médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében megkötött ideiglenes hatósági 
szerződését, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlására 2020. 
március 12-től a Mátészalka 29. csatorna helyett a Mátészalka 44. csatorna használatával 
kerül sor. 

A Médiatanács 218/2020. (III. 17.) számú döntése 
a ”KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Kölcsey Televízió Mátészalka) 

ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződésének módosítása (”KÖLCSEY” Televízió 
Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. – Kölcsey TV) 



9 

A Médiatanács a hálózatba kapcsolódásra tekintettel a Médiaszolgáltató Mátészalka 29. 
csatorna médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében frekvenciacsere miatt történő 
változásokat az előterjesztés II. számú mellékletében foglaltak szerint átvezeti a 
Médiaszolgáltató Nyíregyháza 52. csatorna médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 
hatósági szerződésben. 

13. 117/2020. A Rádió 8 Körmend Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Körmend 99,8 MHz 
helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
vonatkozásában 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 219/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Rádió 8 Körmend Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

A Médiatanács a Rádió 8 Körmend Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Körmend 99,8 
MHz helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára a 
2020. április 6. és 2020. június 4. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét 
képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 

14. 112/2020. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (Kalocsa 48. csatorna - Kalocsa 
Városi Televízió) bejelentése a helyi vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltatási 
jogosultsága tekintetében 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 220/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (Kalocsa 48. csatorna - Kalocsa Városi Televízió) 
bejelentése a helyi vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

A Médiatanács a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár elnevezés Kalocsai Művelődési 
Központ és Könyvtár elnevezésre történő változását az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint átvezeti a Kalocsa 48. csatorna helyi vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltatási 
jogosultságra vonatkozó ideiglenes hatósági szerződésben. 

15. 118/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntéseket hozta: 

A Médiatanács 221/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme (Mária Rádió 

Frekvencia Kft. – Szombathely 88,4 MHz) 



10 

A Médiatanács az Mttv. 64. § (4) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képező 
hatósági szerződésmódosítás elfogadásával, 2020. március 25. napjával engedélyezi a Mária 
Rádió Frekvencia Kft. kérelme alapján a Szombathely 88,4 MHz helyi vételkörzetű 
médiaszolgáltatási jogosultságának a Celldömölk 92,5 MHz és a Sárvár 95,2 MHz helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságával történő vételkörzet-bővítését a 
médiaszolgáltató kérelmétől részben eltérően. 

A Médiatanács 222/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Mária Rádió Frekvencia Kft. Mttv. 64. § (4) bekezdése szerinti kérelme (FM 4 Rádió Kft. – 

Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + Törökbálint 97,6 MHz) 

A Médiatanács a 221/2020. (III. 17.) számú döntésére tekintettel kezdeményezi az FM 4 Rádió 
Kft. Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + Törökbálint 97,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében fennálló hatósági szerződésének módosítását, a 
hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás vételkörzetének bővülése okán, az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint. 

16. 122/2020. A Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2019. november 8-án közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 223/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2019. november 8-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a ProjektPro Bt. a Médiatanács 76/2020. (II. 4.) számú 
végzése ellen közigazgatási per iránti keresetet nyújtott be – az Mttv. 58. § (2) bekezdése 
alapján a Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség használatára kereskedelmi jelleggel megindított pályázati eljárást a bíróság jogerős 
határozatáig felfüggeszti. 

17. 113/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub 
csatornán 2019. december 1-jén közzétett "Lifestyle" című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – 
előzmény: 50/2020. számú előterjesztés 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 224/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. 
december 1-jén közzétett „Lifestyle” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 

(9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub médiaszolgáltatásán 2019. 
december 1-jén 10:29:04-től sugárzott „Lifestyle” című műsorszám közzététele során egy 
alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének 
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ba) pontja alapján 750 000 Ft bírsággal sújtja. A Médiatanács az Mttv. 186. § (3) bekezdése 
alapján egyúttal megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását. 

18. 114/2020. A körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. novemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos 
televíziók és rádiók mintájában [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a Trial 
Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió médiaszolgáltatásában] – előzmény: 
34/2020. számú előterjesztés 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 225/2020. (III. 17.) számú döntése 
a körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. novemberi adásainak hatósági 

ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és 
rádiók mintájában [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a Trial Média Kft. által 

üzemeltetett Balaton Televízió médiaszolgáltatásában] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió médiaszolgáltatásán 
2019. november 20-án 8:05:47-kor közzétett támogatói üzenettel egy alkalommal megsértette 
az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 
90 000 Ft bírsággal sújtja. 

19. 119/2020. A Hír TV Zrt. médiaszolgáltató Hír TV csatornáján 2020. január 5-én 21 óra 
11 perctől sugárzott „Bayer Show” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az 
Smtv. 17. § (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 226/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Hír TV Zrt. médiaszolgáltató Hír TV csatornáján 2020. január 5-én 21 óra 11 perctől 
sugárzott „Bayer Show” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (2) 

bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 
bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

20. 115/2020. A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2019. július-december) 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 227/2020. (III. 17.) számú döntése 
A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2019. július-december) 

A Médiatanács elfogadja A televíziókban közzétett új reklámszpotok (2019. július-december) 
c. anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 
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21. T-8/2020. A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató 2020. január 17-én benyújtott 
fellebbezése a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások bemutatása 
előtti figyelemfelhívás követelményének sérelmét megállapító MN/29997-6/2019. 
számú hivatali határozattal szemben 

Dr. Karas Monika az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 

A Médiatanács 228/2020. (III. 17.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a nyugalom megzavarására 

alkalmas képi és hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívás követelményének sérelmét 
megállapító MN/29997-6/2019. számú hivatali határozattal szemben 

A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 
(elsőfokú hatóság) 2020. január 2. napján kelt, MN/29997-6/2019. számú határozata ellen a 
TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmét elutasítja, és 
az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

22. 121/2020. A Médiatanács ügyrendjének módosítása 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 229/2020. (III. 17.) számú döntése 
a Médiatanács ügyrendjének módosításáról 

1. A Médiatanács elfogadja a módosított ügyrendjét az előterjesztés mellékletében foglalt 
szöveg-tervezetnek megfelelően. 

2. A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy intézkedjen az ügyrend Magyar Közlönyben és 
a Médiatanács honlapján történő közzétételéről. 

23. E-19/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. február) 

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

24. E-20/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 
tárgyában hozott ítéletek/végzések 

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

A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről 
Pápa telephely vonatkozásában.  

Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 46 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 
március 24., 11 óra. 

Budapest, 2020. március 18. 
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A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s.k. 

Dr. Karas Monika s.k. 
a Médiatanács elnöke 


