
JEGYZŐKÖNYV, 

amely 2020. március 24-én (kedden) videókonferencia keretében 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-13. pontoknál) 
Budai László Médiatanács-tag (1-13. pontoknál) 

Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-13. pontoknál) 
Meszleny László Médiatanács-tag (1-13. pontoknál) 

Szadai Károly Médiatanács-tag (1-13. pontoknál) 

Az NMHH részéről jelen van: 

dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-13. pontoknál) 
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Az ülést Dr. Karas Monika 11 órakor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett, a 230/2020. (III. 24.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette 
napirendre: 

126/2020. Felkérés egy Pápa telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 
127/2020. A Gyöngyös 88,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 
128/2020. A Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 
133/2020. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának módosítása (pontosítása) az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján 
129/2020. A Heves 93,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2020. február 7-én közzétett pályázati felhívásra 2020. 
március 9-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
134/2020. A Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2020. február 14-én közzétett pályázati felhívásra 2020. március 16-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
130/2020. A Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2019. november 28-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 
131/2020. A GONG RÁDIÓ Kft. (Kecel 99,6 MHz + Baja 88,7 MHz + Solt 94,1 MHz – Gong 
Rádió) médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződésének módosítása iránt 
132/2020. Az M-Lite Kft. (96,3 Rádió 1 – Miskolc 96,3 MHz) körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben indított hatósági eljárás lezárása 
123/2020. Bejelentés a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján 2020. február 9-én 
19 órától sugárzott "Álarcos énekes" című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 
124/2020. 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 megsértése] – előzmény: 
59/2020. számú előterjesztés 
125/2020. A Radio Plus Kft. Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) adóján 2020. február 19-én és 26-
án sugárzott "Balázsék" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontja érvényesülésének vizsgálata] 
E-21/2020. A román médiahatóság SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltatóval 
kapcsolatos határozata [CNA – a Mozi+ csatornán 2019. december 8-án 16:30 és 18:55 óra 
között sugárzott "Z világháború" című műsorszámot kifogásoló bejelentés] 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. 126/2020. Felkérés egy Pápa telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

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 231/2020. (III. 24.) számú döntése 
felkérés egy Pápa telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
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A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt egy Pápa telephelyű 
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 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: 3 hónap. 

2. 127/2020. A Gyöngyös 88,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

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

A Médiatanács 232/2020. (III. 24.) számú döntése 
a Gyöngyös 88,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Gyöngyös 88,9 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 

3. 128/2020. A Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

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 233/2020. (III. 24.) számú döntése 
a Nyíregyháza 102,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Nyíregyháza 102,6 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 

4. 133/2020. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség pályázati felhívásának módosítása (pontosítása) az Mttv. 53. § (2) 
bekezdése alapján 

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 234/2020. (III. 24.) számú döntése 
a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának módosítása (pontosítása) az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján 
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A Médiatanács az Mttv. 53. § (2) bekezdése alapján módosítja a honlapján és hirdetményi 
úton 2020. március 6-án közzétett, a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőségre vonatkozó pályázati felhívást. 

5. 129/2020. A Heves 93,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2020. február 7-én közzétett pályázati felhívásra 
2020. március 9-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

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 
döntéseket hozta: 

A Médiatanács 235/2020. (III. 24.) számú döntése 
a Heves 93,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2020. február 7-én közzétett pályázati felhívásra 2020. március 9-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (M-Lite Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2020. február 7-
én közzétett, a Heves 93,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára pályázati ajánlatot benyújtó M-Lite Kft. pályázót. 

A Médiatanács 236/2020. (III. 24.) számú döntése 
a Heves 93,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2020. február 7-én közzétett pályázati felhívásra 2020. március 9-én 
beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Veszprém Rádió Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Heves 93,7 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács 
honlapján és hirdetményi úton 2020. február 7-én közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. 
pontja alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Veszprém Rádió Kft. pályázót hiánypótlásra hívja fel 
– a Pályázati Felhívás 2.5.4.1. pontjának megfelelő, egymással összhangban álló adatokat 

tartalmazó üzleti- és pénzügyi terv benyújtása, valamint 
– a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. e) pontjának mindenben megfelelő banki igazolás 

benyújtása tekintetében. 

6. 134/2020. A Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. február 14-én közzétett pályázati felhívásra 
2020. március 16-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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 237/2020. (III. 24.) számú döntése 
a Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2020. február 14-én közzétett pályázati felhívásra 2020. március 16-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján 
és hirdetményi úton 2020. február 14-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján 
– az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati Felhívásra 
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pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót hiánypótlásra hívja fel arra nézve, 
hogy  
– a Pályázati Felhívás 2.6.4.2. pontjának megfelelően mérlegtervet nyújtson be; 
– a Pályázati Felhívás 2.6.11.1. e) pontjának megfelelő banki igazolást nyújtson be. 

7. 130/2020. A Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2019. november 28-án közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

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 238/2020. (III. 24.) számú döntése 
a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2019. november 28-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati 
eljárásban benyújtott valamennyi pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – megállapítja 
az Mttv. 62. § (2) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.3.2. pontja alapján, hogy az Mttv. 
62. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen. 

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

8. 131/2020. A GONG RÁDIÓ Kft. (Kecel 99,6 MHz + Baja 88,7 MHz + Solt 94,1 MHz – 
Gong Rádió) médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződésének módosítása iránt 

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 
döntéseket hozta: 

A Médiatanács 239/2020. (III. 24.) számú döntése 
a GONG RÁDIÓ Kft. (Kecel 99,6 MHz + Baja 88,7 MHz + Solt 94,1 MHz – Gong Rádió) 

médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződésének módosítása iránt (Kecel 99,6 MHz + Baja 
88,7 MHz + Solt 94,1 MHz) 

A Médiatanács a GONG RÁDIÓ Kft. (Kecel 99,6 MHz + Baja 88,7 MHz + Solt 94,1 MHz) 
médiaszolgáltató kérelmére az előterjesztés 1. számú mellékletét képező hatósági 
szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul a saját műsoridő és a műsortervi vállalásainak 
módosításához 2020. április 1. napjától. 

A Médiatanács 240/2020. (III. 24.) számú döntése 
a GONG RÁDIÓ Kft. (Kecel 99,6 MHz + Baja 88,7 MHz + Solt 94,1 MHz – Gong Rádió) 

médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződésének módosítása iránt (Kecskemét 96,5 MHz + 
Nagykőrös 93,6 MHz + Gyömrő 97,2 MHz + Csongrád 87,6 MHz) 

A Médiatanács a 239/2020. (III. 24.) számú döntés elfogadása esetén hozzájárul a GONG 
RÁDIÓ Kft. Kecel 99,6 MHz + Baja 88,7 MHz + Solt 94,1 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) a GONG RÁDIÓ Kft. Kecskemét 
96,5 MHz + Nagykőrös 93,6 MHz + Gyömrő 97,2 MHz + Csongrád 87,6 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás) történő hálózatba 
kapcsolódása okán a GONG RÁDIÓ Kft. Kecskemét 96,5 MHz + Nagykőrös 93,6 MHz + 
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Gyömrő 97,2 MHz + Csongrád 87,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 
hatósági szerződésének módosításához. 

9. 132/2020. Az M-Lite Kft. (96,3 Rádió 1 – Miskolc 96,3 MHz) körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben indított hatósági eljárás lezárása 

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 241/2020. (III. 24.) számú döntése 
az M-Lite Kft. (96,3 Rádió 1 – Miskolc 96,3 MHz) körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatóval szemben indított hatósági eljárás lezárása 

A Médiatanács a 187/2020. (III. 10.) számú döntésével hivatalból, az M-Lite Kft. körzeti 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató 96,3 Rádió 1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásával szemben – a Hatósági Szerződésének 4.3. pontjában foglalt 
adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettség vonatkozásában – megindított hatósági 
eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az 
eljárás okafogyottá vált. 

10. 123/2020. Bejelentés a Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub csatornáján 2020. 
február 9-én 19 órától sugárzott "Álarcos énekes" című műsorszámmal 
kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont 
érvényesülésének vizsgálata] 

Szadai Károly kérte a napirendi pont elnapolását a következő ülésre. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett megszavazta az előterjesztés 
következő ülésre történő napolását. 

11. 124/2020. 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 megsértése] – előzmény: 59/2020. számú előterjesztés 

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 243/2020. (III. 24.) 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 megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Hír TV médiaszolgáltatásán 2019. 
november 6-án, valamint 2020. január 1-jén sugárzott és 2-án, 3-án, 4-én és 5-én megismételt 
„Otthonteremtők” című műsorszám közzététele során összesen hat alkalommal megsértette 
az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a 
Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű 
magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

12. 125/2020. A Radio Plus Kft. Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) adóján 2020. február 19-én 
és 26-án sugárzott "Balázsék" című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontja érvényesülésének vizsgálata] 
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Szadai Károly kérte a napirendi pont elnapolását a következő ülésre. A Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett megszavazta az előterjesztés 
következő ülésre történő napolását. 

13. E-21/2020. A román médiahatóság SC CEE BROADCASTING CO. SRL 
médiaszolgáltatóval kapcsolatos határozata [CNA – a Mozi+ csatornán 2019. 
december 8-án 16:30 és 18:55 óra között sugárzott "Z világháború" című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés] 

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

A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács felkéri a Hivatalt, hogy a következő 
Médiatanács ülésre készítsen előterjesztést a Körmend 99,8 MHz médiaszolgáltatási 
lehetőség pályázati felhívás tervezete tárgyában. 

Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 36 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 
március 31., 11 óra. 

Budapest, 2020. március 26. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s.k. 

Dr. Karas Monika s.k. 
a Médiatanács elnöke 


