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Jegyzőkönyv, amely szeptember 15-én 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült. 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-17. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-17. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-17. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-17. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-17. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Karácsony Kamilla EKAB-igazgatóhelyettes (1-2. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (4-10. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (11-14. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-17. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 14 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

839/2020. (IX. 15.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

MTVA-132/2020. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második 

fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

MTVA-133/2020. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás pályázati 

szakaszának lezárása 
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T-21/2020. Felkérés a Budapest 98,0 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

436/2020. A Zalaegerszeg 104,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

437/2020. A Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

438/2020. A Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

439/2020. A Mezőkövesd 102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 

nyertes „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása 

440/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. rádiós médiaszolgáltató kérelme a Keszthely 93,4 MHz 

(Mária Rádió Helikon) médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

391/5/2020. Az audiovizuális médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei 

teljesítésének vizsgálata a 2019. évben V. 

441/2020. Az egyes közszolgálati médiaszolgáltatások által használt műsorterjesztési platformok Mttv. 

98. § (7) bekezdése szerinti módosítása 

432/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Savaria (Szombathely 88,4 

MHz + Celldömölk 92,5 MHz + Sárvár 95,2 MHz) állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű közösségi 

jellegű médiaszolgáltatás 2020. június 15-21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63 § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 

371/2020. számú előterjesztés 

433/2020. A Répce TV Nonprofit Kft. által üzemeltetett Répce TV állandó megnevezésű helyi 

vételkörzetű kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. június 22-ei műsorának hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 370/2020. 

számú előterjesztés 

434/2020. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió (Nyíregyháza 89,6 

MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű, kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2020. július 13-

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

bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

435/2020. A Tavi Kft. által üzemeltetett TaVi TV állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi 

jellegű médiaszolgáltatás 2020. július 27. és augusztus 2. között sugárzott műsorának hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

T-20/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító MN/11352-

4/2020. számú hivatali határozattal szemben 

B-8/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2020. július) 
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E-59/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-132/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójában 
beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

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 840/2020. (IX. 15.) számú döntése: a 
TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójában beérkezett 
pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójából az alábbi, 

valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…/2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

41 
KUNSÁG-MÉDIA  

Nonprofit Kft. 
Kiskőrös Televízió Körkép 

49 GYULA TV Kft. Gyula TV Híradó 

67 
DUNAHARASZTI  

IPARTESTÜLET 
KisDuna TV Dunaharaszti Haraszti Körkép 

68 
Bonum TV Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
BonumTV EWTN Hírnök 

71 Tolnatáj Televízió Zrt. Tolnatáj Televízió Híradó 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójában a „közéleti 

magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 

elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, 

és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
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iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

39 

Szentgál Kultúrájáért  

és Közhasznú  

Tájékoztatásáért  

Alapítvány 

Szentgál Televízió Táj - Kép Magazin 
közéleti  

magazin 
3.000.000 Ft 

44 
Móranet Nonprofit  

Közhasznú Kft. 
MÓRA-NET TV Hírek, Hírháttér 

közéleti  

magazin 
3.120.000 Ft 

47 CITY TV Kft. CITY TV MIT HOL HOGYAN ? 
közéleti  

magazin 
3.120.000 Ft 

51 GA-BU Kft. 
Csurgó Városi  

Televízió 
Csurgó Hírmagazin 

közéleti  

magazin 
2.800.000 Ft 

59 
Szentgotthárd Városi  

Televízió Nonprofit Kft. 

televíziós  

műsorszolgáltatás 
Híradó plusz 

közéleti  

magazin 
2.760.000 Ft 

63 Csoboth József Zoltán 
Városi Televízió  

Mohács 
Hétközben 

közéleti  

magazin 
2.920.000 Ft 

66 

PÜSPÖKLADÁNYI  

TÁJÉKOZTATÓ  

KÖZPONT 

Ladány Televízió Egy hét 
közéleti  

magazin 
2.974.000 Ft 

7 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 20.694.000 Ft 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójában a „hírműsor” 

kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az 

abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, és a 

pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

40 "KÖLCSEY" Nonprofit Kft. Kölcsey Televízió Híradó hírműsor 10.400.000 Ft 

42 
Soproni Kommunikációs  

Központ Kft. 
Sopron Televízió Híradó hírműsor 9.880.000 Ft 
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iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

53 

Zemplén Televízió  

Közhasznú Nonprofit  

Korlátolt Felelősségű  

Társaság 

Zemplén TV Hír7 hírműsor 10.120000 Ft 

54 
Gyöngyösi TV Nonprofit  

Kft. 

GYÖNGYÖSI  

VÁROSI TELEVÍZIÓ 
AKTUÁLIS hírműsor 9.520.000 Ft 

57 
Ózdi Kommunikációs  

Nonprofit Kft. 
Ózdi Városi Televízió Ózdi Krónika hírműsor 10.040.000 Ft 

60 XEROPRESS Bt. Körös Televízió Szarvasi Híradó hírműsor 9.963.000 Ft 

62 
Békéscsabai  

Médiacentrum Kft. 
7.Tv Híradó hírműsor 10.400.000 Ft 

65 PENGŐ FERENC KARCAG TELEVÍZIÓ 
NAGYKUNSÁGI  

HÍRADÓ 
hírműsor 9.146.000 Ft 

69 "CSABA TV" Kft. Csaba Tv Híradó hírműsor 10.400.000 Ft 

9 db „hírműsor” kategóriában összesen: 89.869.000 Ft 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójában a „kulturális 

magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 

elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést – az alábbi pályázatokat támogatja, 

és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

38 
Zalaegerszegi Televízió  

és Rádió Kft. 

Zalaegerszegi  

Televízió 
KultúrKör 

kulturális  

magazin 
2.000.000 Ft 

43 LP Média Kft. hatoscsatorna Nagykörút 
kulturális  

magazin 
2.080.000 Ft 

45 
PVTV Pápa Városi  

Televízió 
Pápa Városi Televízió Végre péntek! 

kulturális  

magazin 
2.080.000 Ft 

46 
Fehérvár Médiacentrum  

Kft. 
Fehérvár Televízió Paletta Magazin 

kulturális  

magazin 
2.080.000 Ft 
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iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

48 Budakalászi Média Kft. TV Budakalász Kultúrcseppek 
kulturális  

magazin 
2.080.000 Ft 

52 

Zemplén Televízió  

Közhasznú Nonprofit  

Korlátolt Felelősségű  

Társaság 

Zemplén TV Mecénás 
kulturális  

magazin 
2.000.000 Ft 

55 
Keszthelyi Televízió  

Nonprofit Kft. 

KESZTHELYI  

TELEVÍZIÓ 

SZIGNATÚRA  

KULTURÁLIS  

MAGAZIN 

kulturális  

magazin 
2.080.000 Ft 

56 
Halom Televízió  

Nonprofit Kft. 
HALOM TELEVÍZIÓ PALETTA 

kulturális  

magazin 
2.080.000 Ft 

8 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 16.480.000 Ft 

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójában a „közéleti 

magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az 

alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

58 Regionális Televízió Esztergom Kft. Régió TV Esztergom Háttér 
közéleti  

magazin 

64 

KISTELEK VÁROS  

MŰVELŐDÉSÉÉRT ÉS  

SPORTÉLETÉÉRT KÖZHASZNÚ  

KÖZALAPÍTVÁNY 

Városi Televízió Kistelek Heti Mozaik 
közéleti  

magazin 

6. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójában a „hírműsor” 

kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 

pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

50 Médiacentrum Debrecen Kft. Debrecen Televízió Napszemle hírműsor 

72 Baja Marketing Kft. Bajai Televízió Híradó hírműsor 

73 
Hódmezővásárhelyi  

Vagyonkezelő Zrt. 
Vásárhelyi Televízió Híradó hírműsor 

7. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójában a „hírműsor” 

kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 

pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

61 
Pécsi Kommunikációs  

Központ Kft. 
Pécs TV Híradó hírműsor 

8. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójában a „kulturális 

magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az 

alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

70 
Hódmezővásárhelyi  

Vagyonkezelő Zrt. 
Vásárhelyi Televízió Kultikum 

kulturális  

magazin 

9. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulójában a 

bírálóbizottság maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva, 1.791.638 Ft-tal növeli a 

TVALLANDO2020 pályázati eljárás harmadik fordulójában kiosztható keretösszeget. 
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10. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás második fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

b) 5 napon belül a pályázati eljárás második fordulójának eredményéről, illetve a harmadik 

fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap honlapján hozza 

nyilvánosságra,  

c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF 14.2. és 

14.4. pontjainak megfelelően – a hatályos pályázati díj 100%-ának visszatérítéséről 20 banki 

napon belül intézkedjen, 

d) az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének 

visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

e) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról 

határidőben intézkedjen. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2020. szeptember 2-án kelt ajánlása 

2. MTVA-133/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
REZSI2020 pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárása 

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 841/2020. (IX. 15.) számú döntése: a REZSI2020 
pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1279/2019. (XI. 12.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 

médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás pályázati szakaszát lezárja. 

A Médiatanács felkéri az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy 5 munkanapon belül a 

megjelentetéssel azonos módon hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás pályázati szakaszának 

lezárásáról szóló döntés közleményét. 

3. T-21/2020. Felkérés a Budapest 98,0 MHz 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: 
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A Médiatanács 842/2020. (IX. 15.) számú döntése: felkérés a 
Budapest 98,0 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Budapest 98,0 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a médiaszolgáltatási lehetőségen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

4. 436/2020. A Zalaegerszeg 104,4 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 843/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
104,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Zalaegerszeg 104,4 MHz helyi 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 

Zalaegerszeg 104,4 316 63 50.000 1 - 7 V ND - 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely: 

16°49’39”;  

46°50’22” 

A Médiatanács 844/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Zalaegerszeg 
104,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Zalaegerszeg 104,4 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi 

úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 



 

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 

5. 437/2020. A Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 845/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Nyíregyháza 
106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv 

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó -  

(km) 

P A 
*Korlátozás 

…°-…°/dB 

**Telepítési 

feltételek 

Nyíregyháza 106,8 630 47 113.000 5 - 9 V D 350º - 20º/8dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely: 

21°42’55”; 

47°57’10” 

A Médiatanács 846/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Nyíregyháza 
106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Nyíregyháza 106,8 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 

hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

6. 438/2020. A Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 
pályázati felhívás tervezete 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 847/2020. (IX. 15.) számú döntése: a 
Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati felhívás 
tervezete 
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A Médiatanács elfogadja a Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi 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 

Mosonmagyaróvár 99,7 500 55 39.000 5 - 9 V D 
20° - 40º/6dB 

210° - 320º/5dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

17°16’40”;  

47°52’19” 

A Médiatanács 848/2020. (IX. 15.) számú döntése: a 
Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati felhívás 
tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Mosonmagyaróvár 99,7 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 

hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

7. 439/2020. A Mezőkövesd 102,1 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes 
„EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú 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 849/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Mezőkövesd 
102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes „EURÓPA 
RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása („EURÓPA RÁDIÓ” 
Nonprofit Közhasznú Kft. – Mezőkövesd 102,1 MHz) 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Mezőkövesd 102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban 791/2020. (IX. 1.) számú határozatával megállapította, hogy a 
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pályázati eljárás nyertese az „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft., és a PJ/18346-4/2020. 

számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) és 64. § (4) 

bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint, az „EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak 

megfelelően, hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi az „EURÓPA 

RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a Mezőkövesd 102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, egyúttal hozzájárul a 

médiaszolgáltató Miskolc 90,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultsága vételkörzetének a Mezőkövesd 

102,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal való vételkörzet-bővítéséhez. 

A Médiatanács 850/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Mezőkövesd 
102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes „EURÓPA 
RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása („EURÓPA RÁDIÓ” 
Nonprofit Közhasznú Kft. – Nyíregyháza 100,5 MHz) 

A Médiatanács a 849/2020. (IX. 15.) számú döntésére tekintettel, amelyben hozzájárul az „EURÓPA 

RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc 90,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának a 

Mezőkövesd 102,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával történő vételkörzet-bővítéséhez, – az 

előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás elfogadásával – kezdeményezi az „EURÓPA 

RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 

A Médiatanács 851/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Mezőkövesd 
102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes „EURÓPA 
RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása („EURÓPA RÁDIÓ” 
Nonprofit Közhasznú Kft. – Sátoraljaújhely 100,0 MHz) 

A Médiatanács a 849/2020. (IX. 15.) számú döntésére tekintettel, amelyben hozzájárul az „EURÓPA 

RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc 90,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának a 

Mezőkövesd 102,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával történő vételkörzet-bővítéséhez, – az 

előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás elfogadásával – kezdeményezi az „EURÓPA 

RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Sátoraljaújhely 100,0 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 

A Médiatanács 852/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Mezőkövesd 
102,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. június 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes „EURÓPA 
RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása („EURÓPA RÁDIÓ” 
Nonprofit Közhasznú Kft. – Debrecen 94,4 MHz) 
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A Médiatanács a 849/2020. (IX. 15.) számú döntésére tekintettel, amelyben hozzájárul az „EURÓPA 

RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc 90,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának a 

Mezőkövesd 102,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságával történő vételkörzet-bővítéséhez, – az 

előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás elfogadásával – kezdeményezi az „EURÓPA 

RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Debrecen 94,4 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés módosítását. 

8. 440/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. rádiós 
médiaszolgáltató kérelme a Keszthely 93,4 MHz (Mária 
Rádió Helikon) médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 853/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. rádiós médiaszolgáltató kérelme – a Keszthely 93,4 
MHz médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében – hatósági 
szerződés módosítása iránt 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás elfogadásával a 

Mária Rádió Frekvencia Kft. kérelmére hozzájárul a Mária Rádió Frekvencia Kft. Keszthely 93,4 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a hatósági szerződés 2020. szeptember 15. napjával 

történő módosításához. 

9. 391/5/2020. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 
műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata a 2019. évben V. 

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 854/2020. (IX. 15.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettségei 
teljesítésének vizsgálata a 2019. évben 

A Médiatanács az 546/2020. (VI. 4.) számú döntésével az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt 

műsorkvóta kötelezettségek 2019. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában Sanocki Péter egyéni 

vállalkozó médiaszolgáltató Balmazújváros Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatása vonatkozásában megindított hatósági eljárást az 

Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált. 
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10. 441/2020. Az egyes közszolgálati médiaszolgáltatások által 
használt műsorterjesztési platformok Mttv. 98. § (7) 
bekezdése szerinti módosítása 

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 855/2020. (IX. 15.) számú döntése: az egyes 
közszolgálati médiaszolgáltatások által használt műsorterjesztési 
platformok Mttv. 98. § (7) bekezdése szerinti módosítása 

1. A Médiatanács – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatójával történő 

konzultációt követően, valamint műszaki, gazdasági, gazdaságossági és médiapolitikai 

szempontok vizsgálata után – az Mttv. 98. § (7) bekezdése alapján egységes szerkezetben 

módosítja a 723/2020. (VII. 28.) számú döntését, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

2. A Médiatanács döntéséről tájékoztatja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot és 

a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgálati médiaszolgáltatót. 

11. 432/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által üzemeltetett 
Mária Rádió Savaria (Szombathely 88,4 MHz + Celldömölk 
92,5 MHz + Sárvár 95,2 MHz) állandó megnevezésű, helyi 
vételkörzetű közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. 
június 15-21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63 § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] – előzmény: 371/2020. 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 856/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Savaria (Szombathely 
88,4 MHz + Celldömölk 92,5 MHz + Sárvár 95,2 MHz) állandó 
megnevezésű, helyi vételkörzetű közösségi jellegű médiaszolgáltatás 
2020. június 15–21. közötti műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. az általa üzemeltetett Mária Rádió 

Savaria (Szombathely 88,4 MHz + Celldömölk 92,5 MHz + Sárvár 95,2 MHz) állandó megnevezésű, 

helyi vételkörzetű közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. június 15–21. közötti működése során 

megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 

187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 100.000,- Ft bírsággal sújtja. 
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12. 433/2020. A Répce TV Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
Répce TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. június 22-ei 
műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 64. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
370/2020. 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 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 857/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Répce TV 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Répce TV állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. június 22-
ei műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Répce TV Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 

Répce TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2020. június 22-én sugárzott műsorában 

megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

(a továbbiakban: Mttv.) 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a 

Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000,- Ft összegű bírsággal 

sújtja. A Médiatanács az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján egyúttal megtiltja a jogsértő magatartás 

tanúsítását. 

A Médiatanács 858/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Répce TV 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Répce TV állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. június 22-
ei műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Radio Plus Kft. nem sértette meg a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést. 

13. 434/2020. A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület által 
üzemeltetett Mustár Rádió (Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű, kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatás 2020. július 13-19. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében 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: 
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A Médiatanács 859/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Kulturális 
Életért Közhasznú Egyesület által üzemeltetett Mustár Rádió 
(Nyíregyháza 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű, 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás 2020. július 13-19. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület médiaszolgáltatóval 

szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Mustár Rádió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatás 2020. július 13 és 19. közötti 

adáshéten történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az 

üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

14. 435/2020. A Tavi Kft. által üzemeltetett TaVi TV állandó 
megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. július 27. és augusztus 2. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésében 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 860/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Tavi Kft. által 
üzemeltetett TaVi TV állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, 
közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. július 27. és augusztus 2. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Tavi Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 

20. § (3) bekezdésének a TaVi TV állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2020. augusztus 1-jén 19:15:35-től sugárzott „Creative chef” című műsorszámot 

követően 19:36:55-től közzétett, Nagy Eszter „Kreatívan, magyarosan” című szakácskönyvét 

bemutató médiatartalom vonatkozásában 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. 
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15. T-20/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató 
fellebbezése a hallássérültek számára hozzáférhető 
műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértését megállapító MN/11352-4/2020. 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 861/2020. (IX. 15.) számú döntése: a Magyar RTL 
Televízió Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 
hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértését megállapító MN/11352-4/2020. számú hivatali 
határozattal szemben 

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

(elsőfokú hatóság) 2020. július 6. napján kelt, MN/11352-4/2020. számú határozata ellen a Magyar 

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

határozatot helybenhagyja. 

16. B-8/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2020. július) 

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 862/2020. (IX. 15.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2020. július) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

17. E-59/2020. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 5 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 

szeptember 22., 11 óra. 

Budapest, 2020. szeptember 18. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 
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Dr. Karas Monika s. k. 
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