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Jegyzőkönyv, amely 2020. május 26-án 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-22. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (6-15. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (16-19. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (20-22. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-22. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztató 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 08 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

487/2020. (V. 26.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

MTVA-83/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. I-III. havi beszámolója 
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MTVA-84/2020. Pályázati felhívás kibocsátása a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 

jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával 

összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő támogatására (KMUSZ2020) 

MTVA-81/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított SANZONFILM Kft. határidő-módosítási kérelme 

MTVA-82/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Magyar Operatőrök Iskolája: H.S.C. Stábiskola Kft. határidő-módosítási 

kérelme 

MTVA-85/2020. Tájékoztató – Az MTVA támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egység 

beszámolója a támogatás ellenőrzési eljárásokról (2020. február 1. – 2020. április 30.) 

242/2020. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2020. március 24-én közzétett pályázati felhívásra 2020. május 13-

án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

243/2020. A Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2020. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 2020. május 20-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

239/2020. 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 ajánlat tartalmi vizsgálata 

240/2020. A Miskolc 96,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2020. február 7-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása 

230/2020. A KREDIT HOLDING Kft. (104,6 – Best FM – Debrecen 104,6 MHz) helyi vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett változások 

231/2020. Az AMADEUS RÁDIÓ Kft. (Amadeus Rádió – Szolnok 102,4 MHz) helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett változások 

232/2020. A Média Centrum Kft. (Rádió M – Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 

MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató cégadataiban 

bekövetkezett változások 

233/2020. Az FM7 Eger Kft. (100,7 – BEST FM – Eger 100,7 MHz) helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett változások 

234/2020. A CENTER-RÁDIÓ Kft. (103,9 Best FM – Nyíregyháza 103,9 MHz) helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett változások 

244/2020. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (7621 Pécs, Király u. 27.) audiovizuális 

médiaszolgáltató kérelme 

235/2020. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 csatornán 

2020. február 18-án 18 óra 45 perctől sugárzott, és február 19-én 11 óra 15 perctől megismételt 
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„Tények Plusz” című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) 

bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 152/2020. számú 

előterjesztés 

236/2020. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2020. március 11-én 6:01:05-től sugárzott „Balázsék” című műsorszám hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] – előzmény: 137/2020. számú 

előterjesztés 

237/2020. A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 csatornán 2020. február 

6-án 18 óra 45 perces kezdettel sugárzott „Tények Plusz” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 

Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

238/2020. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. március 30-április 5. között 

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

bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 33. § (1) bekezdésének c) 

pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

228/2020. Reklámozási gyakorlat a tematikus gyerekcsatornákon, különös tekintettel a „káros 

élelmiszerek” csoportjára 

229/2020. A koronavírus járvány hatása a médiapiacra (2020. március) 

241/2020. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2019. január 1–december 31.) 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-83/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2020. I-III. havi beszámolója 

Dr. Karácsony Kamilla 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 488/2020. (V. 26.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. I–III. havi 
beszámolójáról 

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

elfogadja. 
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2. MTVA-84/2020. Pályázati felhívás kibocsátása a 
magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 
rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 
médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő támogatására 
(KMUSZ2020) 

Dr. Karácsony Kamilla 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 489/2020. (V. 26.) számú döntése: a KMUSZ2020 
pályázati felhívás kibocsátásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a magyarországi közösségi 

médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának 

biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő támogatására 

vonatkozó KMUSZ2020 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező 

formában. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy döntésének megfelelően 5 

munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 

a döntés mellékletei: 

a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 

– pályázati kérelem űrlap 

– pályázó nyilatkozata 

– adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat 

– költségvetés 

3. MTVA-81/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított SANZONFILM 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 javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 490/2020. (V. 26.) számú döntése: az 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított SANZONFILM Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a 

dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított SANZONFILM Kft. „Mészáros Márta portré; egy évszázad tanúja” 

című, MA-EMBERJUDIT2018-87/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
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kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 

2021. április 29-ére, a beszámolási határidő 2021. június 13-ára, valamint a bemutatási határidő 2021. 

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-82/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Magyar Operatőrök Iskolája: 
H.S.C. Stábiskola 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 javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 491/2020. (V. 26.) számú döntése: a 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Magyar Operatőrök Iskolája: H.S.C. Stábiskola Kft. 
kérelméről 

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

ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Magyar Operatőrök Iskolája: H.S.C. Stábiskola Kft. „A 

Színház örömforrás” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2018-92/2019. iktatószámon nyilvántartott 

pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési 

és átadási határidő 2020. június 5-ére, a beszámolási határidő 2020. július 30-ára, 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-85/2020. Tájékoztató – Az MTVA támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egység beszámolója a 
támogatás ellenőrzési eljárásokról (2020. február 1. – 2020. 
április 30.) 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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6. 242/2020. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2020. március 24-én közzétett pályázati 
felhívásra 2020. május 13-án 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 492/2020. (V. 26.) számú döntése: a Sátoraljaújhely 
104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2020. március 24-én közzétett 
pályázati felhívásra 2020. május 13-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata (Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2020. március 24-én közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján – az 

előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati Felhívásra pályázati 

ajánlatot benyújtó Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. pályázót hiánypótlásra hívja fel 

– a Formanyomtatvány IV.1. és IV.2. pontja szerinti, a pályázó tulajdonosi szerkezetére vonatkozó 

táblázatok megfelelő kitöltése, 

– a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti „TERVEZETT KÖLTSÉGEK” és „TERVEZETT 

BEVÉTELEK” táblázatok, valamint az ezekkel összhangban álló eredménykimutatás-terv és 

mérlegterv megfelelő benyújtása, 

– a Pályázati Felhívás 2.4.8.13. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő benyújtása, 

– a Pályázati Felhívás 2.4.8.22. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő benyújtása, 

– a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. d) pontja szerinti, a benne közvetlen tulajdonosi részesedéssel 

rendelkező Újhelyi Gazdálkodási Kft.-re vonatkozó eredeti, vagy közjegyző által 30 (harminc) 

napnál nem régebben hitelesített hatályos cégkivonat benyújtása, 

– a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. e) pontjának mindenben megfelelő banki igazolás csatolása, 

valamint 

– a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. f) pontjának mindenben megfelelő, a pályázóra vonatkozó 

dokumentum benyújtása tekintetében. 

7. 243/2020. A Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2020. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 
2020. május 20-án 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 493/2020. (V. 26.) számú döntése: a Miskolc 90,4 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2020. április 9-én közzétett 
pályázati felhívásra 2020. május 20-án 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 Miskolc 90,4 MHz körzeti vételkörzetű közösségi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2020. április 9-én kiírt pályázati felhívásra pályázati 

ajánlatot benyújtó „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. pályázót. 

8. 239/2020. 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 ajánlat 
tartalmi 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 494/2020. (V. 26.) 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 ajánlat tartalmi vizsgálata 
(M-Lite Kft.) 

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

bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.11.1. pontja alapján felvilágosítást kér az M-Lite Kft. 

pályázótól a Heves 93,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2020. március 9-én benyújtott pályázati ajánlata vonatkozásában az alábbiakkal 

kapcsolatban: 

– a pályázó részletesen vezesse le, – a pályázati ajánlatban foglaltak szerinti műsortervben és a 

műsorszámok ismertetése során tett vállalások alapján, azok változatlanul hagyása mellett –, 

hogy a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő 

műsorszámok és a szöveg minimális mértéke tekintetében a Formanyomtatvány III.1.6. pontjában 

megtett vállalásait hogyan teljesíti az éjszakai órák nélküli (05.00 – 23.00) napi műsoridőben a 

szombati és vasárnapi napokon; 

– a pályázó részletesen vezesse le, a pályázati ajánlatban foglaltak szerinti műsortervben és a 

műsorszámok ismertetése során tett vállalások alapján, azok változatlanul hagyása mellett, 

minden nap esetében külön-külön, hogy hogyan teljesíti a napi teljes, valamint az éjszakai órák 

nélküli (05.00 – 23.00) műsoridőben az általa a Formanyomtatvány III.2.3. és III.2.6. pontjaiban 

megtett vállalásait a saját médiaszolgáltatás időtartama tekintetében; 

– a pályázó nyilatkozzon a hírműsorszámokkal kapcsolatban, a pályázati ajánlat 2.5.10.24. pont 

szerinti nyilatkozatban és a műsorstruktúrában szereplő adatok közötti ellentmondás okáról; 
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– a pályázó nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy mi az oka annak, hogy a Formanyomtatvány II. A 

médiaszolgáltatás adatai 12. pontban megadott „18.33-23.00 között 5x2 helyi sáv (10 perc)” 

kétszer szerepel. 

9. 240/2020. A Miskolc 96,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2020. február 7-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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 döntéseket 

hozta: 

A Médiatanács 495/2020. (V. 26.) számú döntése: a Miskolc 96,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2020. február 7-én 
közzétett pályázati felhívásra 2020. március 18-án beérkezett 
pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft.) 

Tekintettel arra, hogy az LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft. pályázó a Miskolc 96,3 MHz körzeti rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2020. március 18-án benyújtott pályázati ajánlatát 2020. 

május 20-án érkezett nyilatkozatában visszavonta, a Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt 

végzésben foglaltaknak megfelelően, a Pályázati Felhívás 1.11.9.3. pontja alapján a pályázót törli a 

pályázati nyilvántartásból és megállapítja, hogy az LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft. pályázó ügyféli 

minősége a Miskolc 96,3 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára indított 

pályázati eljárásban megszűnt, és erre tekintettel a Médiatanács a pályázati ajánlatot a továbbiakban 

sem alaki, sem tartalmi szempontból nem vizsgálja. 

A Médiatanács 496/2020. (V. 26.) számú döntése: a Miskolc 96,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2020. február 7-én 
közzétett pályázati felhívásra 2020. március 18-án beérkezett 
pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és 

hirdetményi úton 2020. február 7-én közzétett, a Miskolc 96,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Miskolc 96,3 

MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 

eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján a Radio Plus Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Radio Plus Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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10. 230/2020. A KREDIT HOLDING Kft. (104,6 – Best FM – 
Debrecen 104,6 MHz) helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett változások 

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 497/2020. (V. 26.) számú döntése: a KREDIT 
HOLDING Kft. (104,6 – Best FM – Debrecen 104,6 MHz) helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változások 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával – a 

KREDIT HOLDING Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti a Médiaszolgáltató 

Debrecen 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 

szerződésében. 

11. 231/2020. Az AMADEUS RÁDIÓ Kft. (Amadeus Rádió – 
Szolnok 102,4 MHz) helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett változások 

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 498/2020. (V. 26.) számú döntése: az AMADEUS 
RÁDIÓ Kft. (Amadeus Rádió – Szolnok 102,4 MHz) helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változások 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával – az 

AMADEUS RÁDIÓ Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti a Médiaszolgáltató 

Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 

szerződésében. 

12. 232/2020. A Média Centrum Kft. (Rádió M – Miskolc 101,6 
MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz + 
Tiszaújváros 89,6 MHz) körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett változások 

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 499/2020. (V. 26.) számú döntése: a Média Centrum 
Kft. (Rádió M – Miskolc 101,6 MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 
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99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz) körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltató cégadataiban történő változások 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával – a Média 

Centrum Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti a Médiaszolgáltató Miskolc 101,6 

MHz + Kazincbarcika 95,9 MHz + Ózd 99,5 MHz + Tiszaújváros 89,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében. 

13. 233/2020. Az FM7 Eger Kft. (100,7 – BEST FM – Eger 
100,7 MHz) helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató 
cégadataiban bekövetkezett változások 

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 500/2020. (V. 26.) számú döntése: az FM7 Eger Kft. 
(100,7 - BEST FM – Eger 100,7 MHz) helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltató cégadataiban történő változások 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával – az FM7 

Eger Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti a Médiaszolgáltató Eger 100,7 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében. 

14. 234/2020. A CENTER-RÁDIÓ Kft. (103,9 Best FM – 
Nyíregyháza 103,9 MHz) helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett változások 

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 501/2020. (V. 26.) számú döntése: a CENTER-
RÁDIÓ Kft. (103,9 Best FM – Nyíregyháza 103,9 MHz) helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató cégadataiban történő változások 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával – a 

CENTER-RÁDIÓ Kft. céges adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti a Médiaszolgáltató 

Nyíregyháza 103,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 

hatósági szerződésében. 

15. 244/2020. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (7621 
Pécs, Király u. 27.) audiovizuális médiaszolgáltató kérelme 

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 502/2020. (V. 26.) számú döntése: a Pécsi 
Kommunikációs Központ Kft. (7621 Pécs, Király u. 27.) audiovizuális 
médiaszolgáltató kérelme 

A Médiatanács a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. médiaszolgáltató 2020. május 12-én érkeztetett 

kérelme alapján indult hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdésének e) pontja alapján megszünteti, 

tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató 2020. május 18-án érkeztetett beadványában kérelmét 

visszavonta. 

16. 235/2020. Bejelentés a TV2 Média Csoport Zrt. 
médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 csatornán 2020. 
február 18-án 18 óra 45 perctől sugárzott, és február 19-én 
11 óra 15 perctől megismételt „Tények Plusz” című 
műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésében és a 10. § (1) bekezdésének c) pontjában 
foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 152/2020. 
számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács megvitatta az 

előterjesztésben foglaltakat, majd az előterjesztő által javasolt 3.100.000,-Ft bírság 3.300.000,-Ft-ra 

történő emelésére tett javaslatot. Dr. Karas Monika a módosított javaslattal tette fel az előterjesztést 

szavazásra. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 

mellett, az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 503/2020. (V. 26.) számú döntése: bejelentés a TV2 
Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 csatornán 
2020. február 18-án 18 óra 45 perctől sugárzott, és február 19-én 11 
óra 15 perctől megismételt „Tények Plusz” című műsorszámmal 
kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett TV2 csatornán a 2020. 

február 18-án 18 óra 45 perctől sugárzott, és február 19-én 11 óra 15 perctől megismételt „Tények 

Plusz” című műsorszám közzétételével összesen két alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (5) 

bekezdését és a 10. § (1) bekezdésének c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja 

alapján 3.300.000 Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben 

tájékoztatja a Bejelentőt. 
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17. 236/2020. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 
(Budapest 96,4 MHz) állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2020. március 11-én 6:01:05-től 
sugárzott „Balázsék” című műsorszám hatósági ellenőrzése 
[az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] – előzmény: 
137/2020. 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 504/2020. (V. 26.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. március 11-én 6:01:05-től 
sugárzott „Balázsék” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 
Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] 

I. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) 

médiaszolgáltatásán 2020. március 11-én 6:01:05-től sugárzott „Balázsék” című műsorszám 

közzététele során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt 

rendelkezést, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a 

határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 

követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

II. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a fenti műsorszámmal nem sértette 

meg az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést. 

18. 237/2020. A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által 
üzemeltetett TV2 csatornán 2020. február 6-án 18 óra 45 
perces kezdettel sugárzott „Tények Plusz” című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 
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 505/2020. (V. 26.) számú döntése: a TV2 Média 
Csoport Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett TV2 csatornán 2020. 
február 6-án 18 óra 45 perces kezdettel sugárzott „Tények Plusz” 
című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben az Smtv. 

20. § (3) bekezdésének a TV2 médiaszolgáltatásán 2020. február 6-án 18 óra 45 perces kezdettel 



 

13 

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 

sugárzott „Tények Plusz” című műsorszámban egy 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. 238/2020. A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. 
március 30-április 5. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, 
valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában 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 506/2020. (V. 26.) számú döntése: a PluszRádió 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. március 30-április 5. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, 
valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a PluszRádió Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. március 

30-április 5. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, 

valamint a 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése 

tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő 

nyilatkozatát. 

20. 228/2020. Reklámozási gyakorlat a tematikus 
gyerekcsatornákon, különös tekintettel a „káros élelmiszerek” 
csoportjára 

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: 
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A Médiatanács 507/2020. (V. 26.) számú döntése: Reklámozási 
gyakorlat a tematikus gyerekcsatornákon, különös tekintettel a „káros 
élelmiszerek” csoportjára 

A Médiatanács elfogadja a Reklámozási gyakorlat a tematikus gyerekcsatornákon, különös tekintettel 

a „káros élelmiszerek” csoportjára c. anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács 

honlapján. 

21. 229/2020. A koronavírus járvány hatása a médiapiacra 
(2020. március) 

Mádl András ismertette az előterjesztést. Meszleny László arra vonatkozó kérdésére válaszolva, hogy 

a koronavírus járvány hatására hogyan alakult a magyar közmédia oktatási-ismeretterjesztő-kulturális 

csatornájának, az M5 csatornának a nézettsége, Mádl András elmondta, egyértelműen kimutatható, 

hogy az M5 csatorna nézettsége március hónapban nőtt, majd március végét követően visszaállt az 

eredeti szintre. Ezt követően 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 508/2020. (V. 26.) számú döntése: A koronavírus 
járvány hatása a médiapiacra (2020. március) 

A Médiatanács elfogadja A koronavírus járvány hatása a médiapiacra (2020. március) c. anyagot, és 

elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

22. 241/2020. Társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2019. 
január 1–december 31.) 

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 509/2020. (V. 26.) számú döntése: A társadalmi 
sokszínűség a hírműsorokban (2019. január 1-december 31.) 

A Médiatanács elfogadja A társadalmi sokszínűség a hírműsorokban (2019. január 1-december 31.) c. 

anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 22 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. június 

4., 10 óra. 

Budapest, 2020. június 5. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


