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Jegyzőkönyv, amely 2020. június 30-án 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-15. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-15. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-15. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-15. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-15. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (5-15. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (11-13. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (14. pontnál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-15. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 44 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

602/2020. (VI. 30.) számon az alábbi előterjesztéseket vette napirendre: 

MTVA-103/2020. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási és Kezelési Szabályzat 30. § a) pont 

szerinti – jóváhagyás iránti kérelem műholdas műsorterjesztésre (műholdas feladásra) vonatkozó 

szerződés megkötéséhez a Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társasággal 
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MTVA-104/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Felügyelőbizottságának az 

Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata 32. § (5) bekezdése szerinti 2019. évi beszámolója 

MTVA-102/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 

kedvezményezetté nyilvánított Kisköves Kft. határidő-módosítási kérelme 

T-18/2020. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 

médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 

2020. évi támogatására meghirdetett KMUSZ2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 

megválasztásáról 

293/2020. A Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2020. április 30-án közzétett pályázati felhívásra 2020. június 3-án beérkezett 

pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

294/2020. A Heves 93,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

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

eredményének megállapítása 

295/2020. A Nagykanizsa 100,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. február 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása 

296/2020. A kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára 2020. április 6-án 

közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

297/2020. A Gyöngyös 88,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. április 27-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása 

298/2020. A Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. január 31-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 

lezárása 

299/2020. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2019. 

december 21-én 12 óra 19 perces kezdettel sugárzott „Édesítő” című műsorszámának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése] – előzmény: 

211/2020. számú előterjesztés 

300/2020. A TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 

2020. május 3-án 15:45 és 18:00 között sugárzott "Mindenki szereti a bálnákat" című műsorszámát 

kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

301/2020. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett M1 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2020. május 1-jén közzétett „Ma reggel” című műsorszámot kifogásoló bejelentés 

[az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 253/2020. számú 

előterjesztés 
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292/2020. A rádióhallgatás két speciális dimenziója: a rádiózás helyszínei (2018. I. negyedév–2020. I. 

negyedév) és az online rádiók hallgatottsága (2018-2019) a Kantar Hoffmann-Scores Group adatai 

alapján 

T-19/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító MN/4323-

4/2020. számú hivatali határozattal szemben 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-103/2020. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási 
és Kezelési Szabályzat 30. § a) pont szerinti – jóváhagyás 
iránti kérelem műholdas műsorterjesztésre (műholdas 
feladásra) vonatkozó szerződés megkötéséhez a Hungaro 
DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társasággal 

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 603/2020. (VI. 30.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára 
műholdas műsorterjesztésre vonatkozó szerződés megkötésének 
jóváhagyása tárgyában 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési szabályzatának 30. § a) pontja alapján műholdas 

műsorterjesztésre (műholdas feladásra) vonatkozó szerződés megkötését – a mellékelt szerződéses 

feltételekkel – jóváhagyja. 

2. MTVA-104/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap Felügyelőbizottságának az Alap 
gazdálkodási és kezelési szabályzata 32. § (5) bekezdése 
szerinti 2019. évi 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 604/2020. (VI. 30.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
Felügyelőbizottságának 2019. évi beszámolójáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Felügyelőbizottságának beszámolóját. 
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3. MTVA-102/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Kisköves Kft. határidő-módosítási kérelme 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 605/2020. (VI. 30.) számú döntése: az 
EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított Kisköves 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 Kisköves Kft. „Elhurcolt templomok” című, MA-EMBERJUDIT2018-

84/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 

méltányosságból elfogadja, és hozzájárul a beszámolási határidő 2020. augusztus 31-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. 

4. T-18/2020. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási 
jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 
médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki 
fejlesztések 2020. évi támogatására meghirdetett 
KMUSZ2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést és egyben az előterjesztésben foglaltakhoz képest, a 

megbízási díj emelésére tett javaslatot. Javasolta, hogy a Médiatanács az elnök és a tagok megbízási 

díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400 000 Ft-ban állapítsa meg. A javaslattal valamennyi 

Médiatanács-tag egyetértett. Dr. Karas Monika az előterjesztést a módosító javaslattal tette fel 

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

mellett az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 606/2020. (VI. 30.) számú döntése: a KMUSZ2020 
pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

1. 

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

jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával 

összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő támogatására vonatkozó 



 

5 

1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu 

KMUSZ2020 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi 

személyeket választja meg: 

KMUSZ2020 

dr. Lupkovics Gábor 

dr. Őszy Tamás 

dr. Rékási Róbert Pál 

Tóth Péter 

Vas Imre 

A Médiatanács a KMUSZ2020 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Vas Imrét 

választja meg. 

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2020. június 30-ától 2021. január 

15-éig tart. 

2. 

A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400 000 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

belül kerül kifizetésre. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egység vezetőjét, hogy 

a) döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 

b) a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak 

szerint kösse meg, 

c) 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 

5. 293/2020. A Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2020. április 30-án közzétett pályázati 
felhívásra 2020. június 3-án 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 607/2020. (VI. 30.) számú döntése: a Körmend 99,8 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2020. április 30-án közzétett 
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pályázati felhívásra 2020. június 3-án beérkezett pályázati ajánlat 
tartalmi vizsgálata (Rádió 8 Körmend 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 a Rádió 8 

Körmend Kft. pályázótól a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2020. június 3-án benyújtott pályázati ajánlata vonatkozásában a 

szöveg minimális mértékére tett vállalások tekintetében. 

6. 294/2020. A Heves 93,7 MHz helyi 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 döntést 

hozta: 

A Médiatanács 608/2020. (VI. 30.) számú döntése: a Heves 93,7 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jellegű használatára 2020. február 7-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

hirdetményi úton 2020. február 7-én közzétett, a Heves 93,7 MHz helyi 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 Heves 93,7 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás 

nyertese a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján az M-Lite Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított M-Lite Kft. pályázóval 

történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.  

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

7. 295/2020. A Nagykanizsa 100,7 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2020. február 21-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 döntést 

hozta: 
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A Médiatanács 609/2020. (VI. 30.) számú döntése: a Nagykanizsa 
100,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. február 21-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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

hirdetményi úton 2020. február 21-én közzétett, a Nagykanizsa 100,7 MHz helyi vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

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

100,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

pályázati eljárás nyertese 

a Karc FM Média Kft. pályázó 

az alábbi pontszámokkal 

Pályázó 
Műsorterv  

(max. 37 pont /10+15+4+8/) 

Média- 

szolgál- 

tatási  

tapaszta- 

lat (max.  

8 pont) 

Kiegészítő 

médiaszol- 

gáltatás  

(max. 3  

pont) 

Össz- 

pont- 

szám 

 A hírműsor- 

számok  

minimális  

időtartama az 

éjszakai órák  

(23.00-05.00)  

nélküli napi  

műsoridőben 

(max. 10 pont) 

Egyéb  

(fogyasztóvédelmi  

egészségvédelmi,  

környezetvédelmi  

és/vagy 

kulturális ajánló  

témájú) műsorszámok 

minimális időtartama  

a heti teljes  

műsoridőben  

(max. 15 pont) 

Idegen nyelvű  

hírműsor- 

számok  

minimális  

időtartama  

a napi teljes  

műsoridőben 

(max. 4 pont) 

Műsor- 

terv  

szubjektív  

értékelése  

(max. 8  

pont) 

   

Karc FM  

Média Kft. 
10 pont 15 pont 4 pont 8 pont 2+5=7 pont 3 pont 47 pont 

Katolikus  

Rádió Zrt. 
10 pont 15 pont 4 pont 0 pont 2+4=6 pont 3 pont 38 pont 

3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Nagykanizsa 100,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri 

el. 

4. A Médiatanács a 2. pont szerinti döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást. 

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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8. 296/2020. A kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőségek elvi használatára 2020. április 6-án 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 610/2020. (VI. 30.) számú döntése: a kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára 2020. április 
6-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy a kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára 2020. április 6-án megindított pályázati 

eljárás eredményes.  

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

telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára megindított pályázati eljárás nyertese a pályázati 

felhívás 1.12.3.6. pontja alapján a Budakalászi Média Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján a Budakalászi Média Kft. Szentendre 

telephelyű rádiós médiaszolgáltatását közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított pályázóval történő 

közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást. 

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

A Médiatanács 611/2020. (VI. 30.) számú döntése: a kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára 2020. április 
6-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása (frekvenciatervezésre felkérés) 

1. A Médiatanács 610/2020. (VI. 30.) számú határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése és 

a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára irányuló, 2020. április 6-án 

közzétett Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján felkéri a Hivatalt a Budakalászi Média Kft. által 

2020. május 7-én benyújtott pályázati ajánlata szerinti Szentendre vételkörzetű kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

2. A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint 

határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott 

telephelyen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás fogalmának 

megfelelő vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: legfeljebb 30 (harminc) nap. 
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9. 297/2020. A Gyöngyös 88,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. április 27-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 döntést 

hozta: 

A Médiatanács 612/2020. (VI. 30.) számú döntése: a Gyöngyös 88,9 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. április 27-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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

hirdetményi úton 2020. április 27-én közzétett, a Gyöngyös 88,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Gyöngyös 88,9 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 

eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Karc FM Média Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Gyöngyös 88,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri 

el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

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

10. 298/2020. A Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2020. január 31-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM 
Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 

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

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 

hozta: 

A Médiatanács 613/2020. (VI. 30.) számú döntése: a Kecskemét 97,7 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. január 31-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média 



 

10 

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 

Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása (Karc FM Média Kft. – Kecskemét 97,7 MHz) 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2020. január 31-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban a 474/2020. (V. 19.) számú határozatával megállapította, hogy a 

pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft., valamint a PJ/6748-4/2020. számú végzésével 

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

Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés 

megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel a Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű 

médiaszolgáltatási jogosultság közösségi jellegű használata tekintetében, a Karc FM Média Kft. 

pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

2. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése 

szerint hozzájárul a Karc FM Média Kft. Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba 

kapcsolódásához a Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + 

Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + 

Kaposvár 97,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos 

médiaszolgáltatás). 

A Médiatanács 614/2020. (VI. 30.) számú döntése: a Kecskemét 97,7 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. január 31-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média 
Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás 
lezárása (Karc FM Média Kft. – Budapest 105,9 MHz + 
Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 
99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + Kaposvár 
97,5 MHz) 

A Médiatanács a 613/2020. (VI. 30.) számú döntésére tekintettel, amelyben hozzájárult a Karc FM 

Média Kft. Kecskemét 97,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultság (mint hálózatba kapcsolódó 

médiaszolgáltatás) a Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + 

Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + 

Kaposvár 97,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságába (mint hálózatos 

médiaszolgáltatás) történő hálózatba kapcsolódásához, – az előterjesztés mellékletét képező 

szerződésmódosítás elfogadásával – kezdeményezi a Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 MHz + 

Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 

MHz + Győr 88,1 MHz + Kaposvár 97,5 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási jogosultságra 

vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 
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11. 299/2020. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2019. december 
21-én 12 óra 19 perces kezdettel sugárzott „Édesítő” című 
műsorszámának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének 
megsértése] – előzmény: 211/2020. 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 615/2020. (VI. 30.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 
2019. december 21-én 12 óra 19 perces kezdettel sugárzott „Édesítő” 
című műsorszámának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2019. december 21-én 12:19:09 és 12:53:55 óra között sugárzott „Édesítő” című 

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

Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 1.100.000 Ft bírsággal sújtja, valamint megtiltja a 

jogsértő magatartás tanúsítását. 

12. 300/2020. A TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2020. május 3-án 
15:45 és 18:00 között sugárzott "Mindenki szereti a bálnákat" 
című műsorszámát kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs 
rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

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 616/2020. (VI. 30.) számú döntése: a TV2 Média 
Csoport Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatás 2020. május 3-án 15:45 és 18:00 óra között 
sugárzott „Mindenki szereti a bálnákat” című műsorszámát kifogásoló 
bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének 
vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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13. 301/2020. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
2020. május 1-jén közzétett „Ma reggel” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 253/2020. 
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 617/2020. (VI. 30.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett M1 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. május 1-jén közzétett „Ma 
reggel” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 

2020. május 1-jén 8:23:12-től sugárzott „Ma reggel” című műsorszám közzététele során egy 

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. 

14. 292/2020. A rádióhallgatás két speciális dimenziója: a 
rádiózás helyszínei (2018. I. negyedév–2020. I. negyedév) 
és az online rádiók hallgatottsága (2018-2019) a Kantar 
Hoffmann-Scores Group adatai alapján 

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 618/2020. (VI. 30.) számú döntése: A rádióhallgatás 
két speciális dimenziója: a rádiózás helyszínei (2018. I. negyedév–
2020. I. negyedév) és az online rádiók hallgatottsága (2018-2019) a 
Kantar Hoffmann-Scores Group adatai alapján 

A Médiatanács elfogadja A rádióhallgatás két speciális dimenziója: a rádiózás helyszínei (2018. I. 

negyedév–2020. I. negyedév) és az online rádiók hallgatottsága (2018-2019) a Kantar Hoffmann-

Scores Group adatai alapján c. dokumentumot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács 

honlapján. 



 

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 

15. T-19/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató 
fellebbezése a hallássérültek számára hozzáférhető 
műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértését megállapító MN/4323-4/2020. számú hivatali 
határozattal szemben 

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 619/2020. (VI. 30.) számú döntése: a Magyar RTL 
Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 
hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértését megállapító MN/4323 4/2020. számú hivatali 
határozattal szemben 

A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

(elsőfokú hatóság) 2020. április 20. napján kelt, MN/4323-4/2020. számú határozata ellen a Magyar 

RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú 

határozatot helybenhagyja. 

A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 

előterjesztést Kaposvár telephelyű médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására 

való felkérésről. 

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 37 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. július 7., 

11 óra. 

Budapest, 2020. július 8. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


