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Jegyzőkönyv, amely 2020. december 22-én 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-26. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-26. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-21. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-26. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-26. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (3-7. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (8-18. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (8-19. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-26. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 8 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

1133/2020. (XII. 22.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-173/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési 

Szabályzatának módosítása 

MTVA-175/2020. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának november havi pénzügyi jelentése 
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584/2020. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. november 4-én közzétett pályázati felhívásra 2020. december 14-én 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

577/2020. A Győr 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2020. október 9-én közzétett pályázati felhívásra 2020. november 18-án beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

578/2020. A Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2020. október 22-én közzétett pályázati felhívásra 2020. november 24-

én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

579/2020. A Kaposvár 93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2020. október 2-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredményének megállapítása 

583/2020. A Médiatanács 1003/2020. (XI. 3.) számú döntésének módosítása 

569/2020. A Rice Up! több médiaszolgáltatáson is megjelent reklámját kifogásoló bejelentés [az Mttv. 

24. § (1) bekezdés h) pont érvényesülésének vizsgálata] 

570/2020. „A Mikulás nyomában” című, több médiaszolgáltatásban is megjelent Kinder csokoládé-

reklámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 10. § (1) bekezdés h) pont és a 24. § (1) bekezdés 

érvényesülésének vizsgálata] 

571/2020. A Tolnatáj Zrt. által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 

„Híradó” című műsorszámában 2020. szeptember 15-én közzétett „Koronavírus az iskolákban” című 

összeállítást kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 19. § (2) és 

(4a) bekezdéseiben foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

572/2020. A Campus Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. 

szeptember 7-13. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 

63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés 

megsértése] – előzmény: 484/2020. számú előterjesztés 

573/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Cegléd állandó megnevezésű 

helyi vételkörzetű (Cegléd 88,3 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. szeptember 28-

október 4. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 

(12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 495/2020. számú előterjesztés 

574/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme az „Enemy of the State - A közellenség” című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

575/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme a Suicide Squad - Az öngyilkos osztag című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

576/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme The Mechanic (2011) - A mestergyilkos című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 
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580/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme a The Expendables 2 - A feláldozhatók 2 című filmalkotás előzetes 

klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

581/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme a „Támadás a Fehér Ház ellen 3. - A védangyal bukása" című 

filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

582/2020. A CLT UFA s.a. médiaszolgáltató RTL2 elnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. november 

14-től sugárzott ValóVilág powered by Big Brother 10, valamint a BeleValóVilág powered by Big 

Brother című műsorszámok vizsgálata 

568/2020. A HEROE jótékonysági kampányának hatáselemzése (2020. november) 

T-26/2020. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete közigazgatási szerződésének 

módosítása 

B-12/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2020. november) 

E-83/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. november) 

E-84/2020. Tájékoztató a 2020. szeptember 1-jétől 2020. november 30-ig kiadmányozott hivatali 

döntésekről 

E-85/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

E-86/2020. A hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi médiaszolgáltatást 

nyújtó médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolója 

E-87/2020. A bejelentés alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolója 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-173/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési 
Szabályzatának módosítása 

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 1134/2020. (XII. 22.) számú döntése: az MTVA 
Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatának módosításáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az Mttv. 136. § (16) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján módosítja az MTVA Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatát, a jelen döntés 

mellékletét képező szövegnek megfelelően. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, hogy 

gondoskodjon a módosított Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatnak az Alap saját honlapján történő 

közzétételéről. 

2. MTVA-175/2020. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának november havi pénzügyi jelentése 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

3. 584/2020. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. november 4-én közzétett pályázati felhívásra 2020. 
december 14-én beérkezett pályázati ajánlatok 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 döntéseket 

hozta: 

A Médiatanács 1135/2020. (XII. 22.) számú döntése: a Budapest 
92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. november 4-én közzétett 
pályázati felhívásra 2020. december 14-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (Közösségi Rádiózásért Egyesület) 

A Médiatanács a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség használatára pályázati ajánlatot benyújtó Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázati 

nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja 

szerint megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) 

pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

A Médiatanács 1136/2020. (XII. 22.) számú döntése: a Budapest 
92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. november 4-én közzétett 
pályázati felhívásra 2020. december 14-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (Klubrádió Zrt.) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2020. november 4-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján 

hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Klubrádió Zrt. pályázót az 

előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 1137/2020. (XII. 22.) számú döntése: a Budapest 
92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. november 4-én közzétett 
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pályázati felhívásra 2020. december 14-én beérkezett pályázati 
ajánlatok alaki vizsgálata (LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja alapján, a 

Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2020. november 4-én közzétett, a Budapest 92,9 MHz 

körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára pályázati ajánlatot benyújtó LBK 

Médiaszolgáltató 2020 Kft. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét – az előterjesztés mellékletét 

képező végzésben foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata 

az Mttv. 57. § (2) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. d) pontja alapján alakilag 

érvénytelen. 

4. 577/2020. A Győr 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. október 9-én közzétett pályázati felhívásra 2020. 
november 18-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 1138/2020. (XII. 22.) számú döntése: a Győr 96,4 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. október 9-én közzétett pályázati 
felhívásra 2020. november 18-án beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Győr 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2020. október 9-én közzétett pályázati felhívásra 2020. november 18-

án pályázati ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót. 

5. 578/2020. A Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2020. október 22-én közzétett pályázati 
felhívásra 2020. november 24-én 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 1139/2020. (XII. 22.) számú döntése: a 
Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. 
október 22-én közzétett pályázati felhívásra 2020. november 24-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.) 
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A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára pályázati ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót. 

6. 579/2020. A Kaposvár 93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2020. október 2-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 döntést 

hozta: 

A Médiatanács 1140/2020. (XII. 22.) számú döntése: a Kaposvár 
93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2020. október 2-án 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. október 2-án közzétett, a Kaposvár 93,1 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 Kaposvár 

93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

pályázati eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Mária Rádió 

Frekvencia Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. Kaposvár 93,1 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 Mária Rádió 

Frekvencia Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés 

megkötésére irányuló eljárást.  

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

7. 583/2020. A Médiatanács 1003/2020. (XI. 3.) számú 
döntésének 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 1141/2020. (XII. 22.) számú döntése: a Médiatanács 
1003/2020. (XI. 3.) számú döntésének módosítása 
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A Médiatanács az 1003/2020. (XI. 3.) számú döntésének végrehajtási határidejét 2021. január 1. 

napjáról 2021. február 12. napjára módosítja. 

8. 569/2020. A Rice Up! több médiaszolgáltatáson is megjelent 
reklámját kifogásoló bejelentés [az Mttv. 24. § (1) bekezdés 
h) pont 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 1142/2020. (XII. 22.) számú döntése: a Rice Up! több 
médiaszolgáltatáson is megjelent reklámját kifogásoló bejelentés [az 
Mttv. 24. § (1) bekezdés h) pont érvényesülésének vizsgálata] 

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

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

9. 570/2020. „A Mikulás nyomában” című, több 
médiaszolgáltatásban is megjelent Kinder csokoládé-
reklámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 10. § (1) bekezdés 
h) pont és a 24. § (1) bekezdés 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 1143/2020. (XII. 22.) számú döntése: „A Mikulás 
nyomában” című, több médiaszolgáltatásban is megjelent Kinder 
csokoládé-reklámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 10. § (1) 
bekezdés h) pont és a 24. § (1) bekezdés érvényesülésének 
vizsgálata] 

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

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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10. 571/2020. A Tolnatáj Zrt. által üzemeltetett Tolnatáj TV 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatás „Híradó” című 
műsorszámában 2020. szeptember 15-én közzétett 
„Koronavírus az iskolákban” című összeállítást kifogásoló 
bejelentés [az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint 
a 19. § (2) és (4a) bekezdéseiben foglalt 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 1144/2020. (XII. 22.) számú döntése: a Tolnatáj Zrt. 
által üzemeltetett Tolnatáj TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatás „Híradó” című műsorszámában 2020. szeptember 
15-én közzétett „Koronavírus az iskolákban” című összeállítást 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdéseiben, 
valamint a 19. § (2) és (4a) bekezdéseiben foglalt 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. 

A Médiatanács levélben tájékoztatja a Médiaszolgáltatót a hatósági ellenőrzés eredményéről. 

11. 572/2020. A Campus Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. szeptember 7-13. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] 
– előzmény: 484/2020. 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 1145/2020. (XII. 22.) számú döntése: a Campus 
Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz) közösségi 
jellegű médiaszolgáltatás 2020. szeptember 7-13. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
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63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) 
pontjában foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Campus Rádió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 

az általa üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 90,0 

MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2020. szeptember 7-13. közötti működése során 

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

(a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában 

foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

alpontja alapján 80.000,- Ft bírsággal sújtja. 

12. 573/2020. A Mária Rádió Frekvencia Kft. által üzemeltetett 
Mária Rádió Cegléd állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 
(Cegléd 88,3 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 
2020. szeptember 28-október 4. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – 
előzmény: 495/2020. 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 1146/2020. (XII. 22.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. által üzemeltetett Mária Rádió Cegléd állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Cegléd 88,3 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. szeptember 28-október 4. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 
63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 

az általa üzemeltetett Mária Rádió Cegléd állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Cegléd 88,3 MHz) 

közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2020. szeptember 28-október 4. közötti működése során 

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

(a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában 

foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) 

alpontja alapján 150.000,- Ft bírsággal sújtja. 

13. 574/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme az „Enemy of the State - 
A közellenség” című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt 
[az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

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 1147/2020. (XII. 22.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme az „Enemy of the State - A közellenség” című filmalkotás 
előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

A Médiatanács az M-RTL Zrt. Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére megállapítja, 

hogy „A közellenség” című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába 

sorolandó. 

14. 575/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme a Suicide Squad - Az 
öngyilkos osztag című filmalkotás előzetes klasszifikációja 
iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

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 1148/2020. (XII. 22.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme a Suicide Squad – Az öngyilkos osztag című filmalkotás 
előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 

kérelmére megállapítja, hogy a Suicide Squad – Az öngyilkos osztag című filmalkotás az Mttv. 9. § (5) 

bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó. 

15. 576/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme The Mechanic (2011) - A 
mestergyilkos című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt 
[az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

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 1149/2020. (XII. 22.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme The Mechanic (2011) - A mestergyilkos című filmalkotás 
előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 

kérelmére megállapítja, hogy a The Mechanic (2011) - A mestergyilkos című filmalkotás az Mttv. 9. § 

(5) bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó. 

16. 580/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme a The Expendables 2 - A 
feláldozhatók 2 című filmalkotás előzetes klasszifikációja 
iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

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 1150/2020. (XII. 22.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme a The Expendables 2 – A feláldozhatók 2 című filmalkotás 
előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 

kérelmére megállapítja, hogy a The Expendables 2 – A feláldozhatók 2 című filmalkotás az Mttv. 9. § 

(5) bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó. 

17. 581/2020. Az M-RTL Zrt. kérelme a „Támadás a Fehér Ház 
ellen 3. - A védangyal bukása" című filmalkotás előzetes 
klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

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 1151/2020. (XII. 22.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme a „Támadás a Fehér Ház ellen 3. - A védangyal bukása” 
című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) 
bekezdése] 

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 

kérelmére megállapítja, hogy a „Támadás a Fehér Ház ellen 3. - A védangyal bukása” című 

filmalkotás az Mttv. 9. § (5) bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó. 

18. 582/2020. A CLT UFA s.a. médiaszolgáltató RTL2 
elnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. november 14-től 
sugárzott ValóVilág powered by Big Brother 10, valamint a 
BeleValóVilág powered by Big Brother című műsorszámok 
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 1152/2020. (XII. 22.) számú döntése: a CLT UFA s.a. 
médiaszolgáltató RTL2 elnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. 
november 14-től sugárzott ValóVilág powered by Big Brother 10, 
valamint a BeleValóVilág powered by Big Brother című műsorszámok 
vizsgálata 

A Médiatanács megbízza a Hivatalt a CLT UFA s.a. médiaszolgáltató az RTL2 elnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2020. november 14-től sugárzott ValóVilág powered by Big Brother 10, valamint 

a BeleValóVilág powered by Big Brother című műsorszámok átfogó vizsgálatával, és a vizsgálat 

eredményének elemzésével. 
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19. 568/2020. A HEROE jótékonysági kampányának 
hatáselemzése (2020. november) 

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 1153/2020. (XII. 22.) számú döntése: A HEROE 
jótékonysági kampányának hatáselemzése (2020. november) 

A Médiatanács elfogadja A HEROE jótékonysági kampányának hatáselemzése (2020. november) c. 

dokumentumot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

20. T-26/2020. A Magyarországi Tartalomszolgáltatók 
Egyesülete közigazgatási szerződésének módosítása 

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 1154/2020. (XII. 22.) számú döntése: a 
Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével megkötött 
közigazgatási szerződés módosításáról 

1. A Médiatanács elfogadja és hozzájárulását adja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók 

Egyesületével kötött közigazgatási szerződés 2. számú Mellékletének – kizárólag a határidő 

tekintetében 2021. május 31. napjára történő – módosításához az előterjesztéshez csatolt 

tervezet szerint. 

2. A Médiatanács felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására. 

21. B-12/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2020. november) 

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 1155/2020. (XII. 22.) számú döntése: a lejárt 
határidejű döntések végrehajtásáról (2020. november) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

Az előterjesztések tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 

előterjesztéseket Szolnok, Békéscsaba, Veszprém, Eger, Salgótarján, Szekszárd, Keszthely, Szentes, 

és Mosonmagyaróvár telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciatervének 

kidolgozására való felkérésekről, valamint a 2021-ben lejáró kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultsággal kapcsolatban készítsen előterjesztést a Budapest (Astoria) telephelyű kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetéről. 

Ezt követően Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag más irányú hivatalos elfoglaltsága miatt kilépett a 

videókonferenciából. 



 

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 

22. E-83/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. 
november) 

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

23. E-84/2020. Tájékoztató a 2020. szeptember 1-jétől 2020. 
november 30-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 

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

24. E-85/2020. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

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

25. E-86/2020. A hatósági szerződés alapján működő 
kereskedelmi és közösségi médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2019. évre vonatkozó beszámolója 

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

26. E-87/2020. A bejelentés alapján működő helyi és körzeti 
közösségi médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2019. 
évre vonatkozó beszámolója 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 35 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. január 

12. 11 óra. 

Budapest, 2020. december 28. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


