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Jegyzőkönyv, amely 2021. január 26-án 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-16. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (3-5. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (6-14. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-16. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 48 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

37/2021. (I. 26.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

MTVA-3/2021. Beszámoló az MTVA Támogatási Iroda 2020. IV. negyedévi tevékenységéről 

MTVA-4/2021. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2020 pályázati eljárás pályázati szakaszának 

lezárása 

41/2021. A Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 
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38/2021. A Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2020. december 11-én közzétett pályázati felhívásra 2021. január 18-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

42/2021. A Katolikus Rádió Zrt. kérelme a médiaszolgáltató Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 

102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + 

Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 

104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 

104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 

hatósági szerződésének módosítása iránt 

31/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. 

december 6-án 19 órától közzétett „Álarcos énekes” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 

9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés e) pontja érvényesülésének vizsgálata] 

32/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. hírszerkesztési gyakorlatát, valamint a HírTV Zrt. 

által üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

médiaszolgáltatáson 2020. november 29-én 21 óra 8 perctől sugárzott „Bayer show” című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

40/2021. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásában 2020. december 1-jén 19 óra 30 perces kezdettel sugárzott 

„Híradó” című műsorszám 20:11:11-20:12:28 között, valamint a 21 órás kezdettet sugárzott „Híradó” 

című műsorszám 21:15:30-21:16:51 között közreadott szegmenseivel kapcsolatosan [a 21/2021. (I. 

12.) számú végzés hivatalból történő felülvizsgálata] – előzmény: 1/2021. számú előterjesztés 

33/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme Az 57-es utas – Passenger 57 (1992) című filmalkotás előzetes 

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

34/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a „The Outsider - Egyszemélyes kommandó” című műsorszám 

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

35/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a „The peacekeeper - Végzetes visszaszámlálás” című műsorszám 

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

36/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme A specialista - The specialist (1994) című filmalkotás előzetes 

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

37/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a Tango és Cash – Tango & Cash (1989) című filmalkotás előzetes 

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

39/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a „The Grey- Fehér Pokol” című műsorszám előzetes klasszifikációja 

iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

B-1/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2020. december) 

E-4/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 
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Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-3/2021. Beszámoló az MTVA Támogatási Iroda 2020. 
IV. negyedévi tevékenységéről 

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 38/2021. (I. 26.) számú döntése: az MTVA 
Támogatási Iroda 2020. IV. negyedévi tevékenységéről szóló 
beszámolójáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Támogatási Iroda 2020. 

IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

2. MTVA-4/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
KMUSZ2020 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 39/2021. (I. 26.) számú döntése: a KMUSZ2020 
pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 489/2020. (V. 26.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2020 pályázati eljárás pályázati szakaszát lezárja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Iroda 

vezetőjét, hogy 5 napon belül a pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról szóló közleményt 

– a megjelentetéssel azonos módon – hozza nyilvánosságra. 

3. 41/2021. A Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

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 40/2021. (I. 26.) számú döntése: a Budapest 95,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése (dr. B. B. észrevételei) 
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A Médiatanács az előterjesztés 1. számú mellékletét képező levéltervezet elfogadásával tájékoztatja 

dr. B. B.-t a Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezettel kapcsolatos észrevételeire válaszolva. 

A Médiatanács 41/2021. (I. 26.) számú döntése: a Budapest 95,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése (K. G. észrevételei) 

A Médiatanács az előterjesztés 2. számú mellékletét képező levéltervezet elfogadásával tájékoztatja 

K. G.-t a Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezettel kapcsolatos észrevételeire válaszolva. 

A Médiatanács 42/2021. (I. 26.) számú döntése: a Budapest 95,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése (dr. P. Z. észrevételei) 

A Médiatanács az előterjesztés 3. számú mellékletét képező levéltervezet elfogadásával tájékoztatja 

dr. P. Z.-t a Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezettel kapcsolatos észrevételeire válaszolva. 

A Médiatanács 43/2021. (I. 26.) számú döntése: a Budapest 95,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése (Közösségi Rádiózásért 
Egyesület észrevételei) 

A Médiatanács az előterjesztés 4. számú mellékletét képező levéltervezet elfogadásával tájékoztatja a 

Közösségi Rádiózásért Egyesületet képviselő dr. N. S. Sz.-t a Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezettel kapcsolatos 

észrevételeire válaszolva. 

A Médiatanács 44/2021. (I. 26.) számú döntése: a Budapest 95,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése (Klubrádió Zrt. észrevételei) 

A Médiatanács az előterjesztés 5. számú mellékletét képező levéltervezet elfogadásával tájékoztatja a 

Klubrádió Zrt.-t képviselő dr. S. R.-t a Budapest 95,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezettel kapcsolatos 

észrevételeire válaszolva. 

A Médiatanács 45/2021. (I. 26.) számú döntése: a Budapest 95,3 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés 6. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 95,3 

MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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4. 38/2021. A Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2020. december 11-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. január 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 46/2021. (I. 26.) számú döntése: a Pápa 95,7 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jelleggel történő használatára 2020. december 11-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. január 18-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2020. december 11-én közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján – az 

előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – hiánypótlásra hívja fel a Pályázati 

Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Pápai Platán Nonprofit Kft. pályázót. 

5. 42/2021. A Katolikus Rádió Zrt. kérelme a médiaszolgáltató 
Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + 
Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + Veszprém 94,6 MHz 
+ Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 
MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + 
Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + 
Zalaegerszeg 92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 
104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 
szerződésének módosítása iránt 

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 47/2021. (I. 26.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. kérelme a médiaszolgáltató Székesfehérvár 96,1 MHz + 
Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + 
Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + 
Tapolca 101,8 MHz + Kiskőrös 91,7 MHz + Kalocsa 94,5 MHz + 
Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 
92,9 MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 
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MHz + Komló 91,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó 
hatósági szerződésének módosítása iránt 

A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. médiaszolgáltató kérelmében foglaltaknak megfelelően, az 

előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul a médiaszolgáltató 

Székesfehérvár 96,1 MHz + Budapest 102,1 MHz + Esztergom 92,5 MHz + Vác 87,9 MHz + 

Veszprém 94,6 MHz + Mór 89,0 MHz + Sárbogárd 96,6 MHz + Tapolca 101,8 MHz+ Kiskőrös 91,7 

MHz + Kalocsa 94,5 MHz + Dunaföldvár 104,1 MHz + Szombathely 107,4 MHz + Zalaegerszeg 92,9 

MHz + Szekszárd 102,5 MHz + Sopron 104,6 MHz + Pécs 101,2 MHz + Komló 91,4 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződése 2.2. pontjának módosításához. 

6. 31/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. december 6-án 19 
órától közzétett „Álarcos énekes” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 
10. § (1) bekezdés e) pontja 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 48/2021. (I. 26.) számú döntése: az M-RTL Zrt. által 
üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
2020. december 6-án 19 órától közzétett „Álarcos énekes” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének 
és a 10. § (1) bekezdés c) pontja érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentések alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az 

Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőket. 

7. 32/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
hírszerkesztési gyakorlatát, valamint a HírTV Zrt. által 
üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. 
november 29-én 21 óra 8 perctől sugárzott „Bayer show” 
című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (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 49/2021. (I. 26.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. hírszerkesztési gyakorlatát, valamint a 
HírTV Zrt. által üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. 
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november 29-én 21 óra 8 perctől sugárzott „Bayer show” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 

145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

8. 40/2021. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2020. december 1-jén 19 óra 30 
perces kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszám 
20:11:11-20:12:28 között, valamint a 21 órás kezdettet 
sugárzott „Híradó” című műsorszám 21:15:30-21:16:51 
között közreadott szegmenseivel kapcsolatosan [a 21/2021. 
(I. 12.) számú végzés hivatalból történő felülvizsgálata] – 
előzmény: 1/2021. 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 50/2021. (I. 26.) számú döntése: kiegyensúlyozottsági 
kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásában 2020. december 1-jén 19 óra 
30 perces kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszám 20:11:11–
20:12:28 között, valamint a 21 órás kezdettel sugárzott „Híradó” című 
műsorszám 21:15:30–21:16:51 között közreadott szegmenseivel 
kapcsolatosan [a 21/2021. (I. 12.) számú végzés hivatalból történő 
felülvizsgálata] 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2020. december 1-jén 19 óra 30 

perces kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszám 20:11:11–20:12:28 között, valamint a 21 órás 

kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszám 21:15:30–21:16:51 között közreadott szegmenseivel 

kapcsolatosan benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelem alapján indult közigazgatási hatósági 

eljárásban hozott 21/2021. (I. 12.) számú végzését az Ákr. 113. § (2) bekezdés a) pontja és a 120. § 

(1) bekezdése alapján visszavonja. 

A Médiatanács 51/2021. (I. 26.) számú döntése: kiegyensúlyozottsági 
kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásában 2020. december 1-jén 19 óra 
30 perces kezdettel sugárzott „Híradó” című műsorszám 20:11:11–
20:12:28 között, valamint a 21 órás kezdettel sugárzott „Híradó” című 
műsorszám 21:15:30–21:16:51 között közreadott szegmenseivel 
kapcsolatosan [a 21/2021. (I. 12.) számú végzés hivatalból történő 
felülvizsgálata] 
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A Médiatanács a Kérelmező kiegyensúlyozottsági kérelmére indult eljárásban a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2020. december 1-jén 19 óra 30 perces kezdettel sugárzott 

„Híradó” című műsorszám 20:11:11–20:12:28 között, valamint a 21 órás kezdettel sugárzott „Híradó” 

című műsorszám 21:15:30–21:16:51 között közreadott szegmenseivel kapcsolatos kérelmet elutasítja. 

9. 33/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme Az 57-es utas – Passenger 
57 (1992) 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 52/2021. (I. 26.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme Az 57-es utas – Passenger 57 (1992) 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 Az 57-es utas – Passenger 57 (1992) című filmalkotás az Mttv. 9. § (5) 

bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó. 

10. 34/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a „The Outsider - 
Egyszemélyes kommandó” című műsorszám 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 53/2021. (I. 26.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme a „The Outsider - Egyszemélyes kommandó” című 
műsorszám 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 Outsider - Egyszemélyes kommandó” című műsorszám az Mttv. 

9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó. 

11. 35/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a „The peacekeeper - 
Végzetes visszaszámlálás” című műsorszám 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 54/2021. (I. 26.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme a „The peacekeeper - Végzetes visszaszámlálás” című 
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műsorszám 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 peacekeeper - Végzetes visszaszámlálás” című műsorszám az 

Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó. 

12. 36/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme A specialista - The 
specialist (1994) 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 55/2021. (I. 26.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme A specialista – The specialist (1994) 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 specialista – The specialist (1994) című filmalkotás az Mttv. 9. § (5) 

bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó. 

13. 37/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a Tango és Cash – Tango 
& Cash (1989) 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 56/2021. (I. 26.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme a Tango és Cash – Tango & Cash (1989) 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 Tango és Cash – Tango & Cash (1989) című filmalkotás az Mttv. 9. § 

(5) bekezdése szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó. 

14. 39/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a „The Grey- Fehér Pokol” 
című műsorszám 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 57/2021. (I. 26.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme a „The Grey - Fehér Pokol” című műsorszám 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 Grey - Fehér Pokol” című műsorszám az Mttv. 9. § (5) bekezdése 

szerinti IV. korhatári kategóriába sorolandó. 

15. B-1/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2020. december) 

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 58/2021. (I. 26.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2020. december) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

16. E-4/2021. 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 40 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. február 

2. 11 óra. 

Budapest, 2021. február 1. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


