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Jegyzőkönyv, amely 2021. február 2-án 
(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. pontnál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (2-6. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (7-13. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (7-14. pontoknál) 

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

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 47 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

59/2021. (II. 2.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-5/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának 2021. évi Támogatás Ellenőrzési 

Ütemterve 
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49/2021. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. október 17-én közzétett pályázati felhívásra 2021. január 14-én beérkezett 

pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

50/2021. A Budapest 89,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2020. december 11-én közzétett pályázati felhívásra 2021. január 20-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

53/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

2020. december 18-án közzétett pályázati felhívásra 2021. január 25-én beérkezett pályázati ajánlat 

alaki vizsgálata 

51/2021. A Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jelleggel történő használatára 2020. október 16-án közzétett pályázati felhívásra 2020. 

november 25-én beérkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

54/2021. A Közösségi Rádiózásért Egyesület kérelme 

4/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. 

november 11-én 20:40 és 23:10 óra között sugárzott „A Konyhafőnök VIP” című műsorszámot 

kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak érvényesülésének vizsgálata] 

4/2/2021. Kiegészítés a 4/2021. számú "Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. november 11-én 20:40 és 23:10 óra között sugárzott „A 

Konyhafőnök VIP” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdéseiben 

foglaltak érvényesülésének vizsgálata]" című előterjesztéshez 

44/2021. Bejelentések a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2021. január 7-én 19 óra 30 perckor kezdődött „Híradó" című műsorszám 

19:30:55-19:34:54 óra között „Káoszt hozott Biden elnöksége” címmel közreadott szegmensével 

kapcsolatosan 

45/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. 

december 26-án 19 órától közzétett „Igazából szerelem” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az 

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

46/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 12-én 20 óra 17 perctől sugárzott „Exatlon 

Hungary” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés 

c) pont érvényesülésének vizsgálata] 

47/2021. A Rádió Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 

rádiós médiaszolgáltatásán 2020. november 2-án 6 órától sugárzott "Balázsék" című műsorszám 

korhatári besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának 

megsértése] – előzmény: 555/2020. számú előterjesztés 

48/2021. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. október 1-jei adásnapjának hatósági 

ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés 

megsértése] – előzmény: 540/2020. számú előterjesztés 
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52/2021. A Médiatanács 1149/2020. (XII. 22.) számú döntésének módosítása 

43/2021. A vidéki társadalmak helyi médiával való ellátottsága (Psyma Hungary közvélemény-

kutatása) 

E-5/2021. A Médiatanács követelés állománya (2020. december) 

E-6/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. január hónapban 

E-7/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. január hónapban 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-5/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának 2021. évi Támogatás Ellenőrzési Ütemterve 

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

2. 49/2021. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. október 17-én közzétett pályázati felhívásra 2021. 
január 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 60/2021. (II. 2.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. október 17-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. január 14-én beérkezett pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálata (Generációk Hangja Alapítvány) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2020. október 17-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján 

hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Generációk Hangja 

Alapítvány pályázót az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 61/2021. (II. 2.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. október 17-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. január 14-én beérkezett pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálata (Match Point Official Kft.) 
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A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2020. október 17-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján 

hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Match Point Official Kft. 

pályázót az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint. 

A Médiatanács 62/2021. (II. 2.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. október 17-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. január 14-én beérkezett pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálata (Vibe FM Rádió 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. október 17-én közzétett, a Budapest 98,0 MHz 

körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára pályázati ajánlatot benyújtó Vibe FM Rádió 

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 e) pontjai és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. e) pontjai alapján alakilag érvénytelen. 

3. 50/2021. A Budapest 89,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2020. december 11-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. január 20-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 63/2021. (II. 2.) számú döntése: a Budapest 89,5 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2020. december 11-én 
közzétett pályázati felhívásra 2021. január 20-án beérkezett pályázati 
ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Budapest 89,5 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára pályázati ajánlatot benyújtó Radio Plus Kft. pályázót. 

4. 53/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2020. 
december 18-án közzétett pályázati felhívásra 2021. január 
25-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: 
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A Médiatanács 64/2021. (II. 2.) számú döntése: Berettyóújfalu 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2020. december 18-án közzétett pályázati felhívásra 
2021. január 25-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2020. december 18-án közzétett, Berettyóújfalu 

telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára pályázati ajánlatot 

benyújtó Halics Attila Miklós 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. 

5. 51/2021. A Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2020. október 16-án közzétett pályázati 
felhívásra 2020. november 25-én beérkezett pályázati ajánlat 
tartalmi vizsgálata 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 65/2021. (II. 2.) számú döntése: a Nyíregyháza 106,8 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2020. október 16-án 
közzétett pályázati felhívásra 2020. november 25-én beérkezett 
pályázati ajánlat tartalmi vizsgálata 

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

bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.1. pontja alapján felvilágosítást kér a Médiahíd Kft. 

pályázótól a Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre 2020. 

november 25-én benyújtott pályázati ajánlata tekintetében. 

6. 54/2021. A Közösségi Rádiózásért Egyesület kérelme 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 66/2021. (II. 2.) számú döntése: a Közösségi 
Rádiózásért Egyesület kérelme 

A Médiatanács – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – hiánypótlásra hívja 

fel a Közösségi Rádiózásért Egyesületet az 1709-1/2021. iktatószámú kérelme tekintetében. 
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7. 4/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. november 11-én 
20:40 és 23:10 óra között sugárzott „A Konyhafőnök VIP” 
című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) 
és (2) bekezdéseiben foglaltak érvényesülésének vizsgálata] 
4/2/2021. Kiegészítés a 4/2021. számú "Az M-RTL Zrt. által 
üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2020. november 11-én 20:40 és 23:10 
óra között sugárzott „A Konyhafőnök VIP” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) 
bekezdéseiben foglaltak érvényesülésének vizsgálata]" című 
előterjesztéshez 

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 67/2021. (II. 2.) számú döntése: az M-RTL Zrt. által 
üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
2020. november 11-én 20:40 és 23:10 óra között sugárzott „A 
Konyhafőnök VIP” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 
17. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak 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. 44/2021. Bejelentések a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Zrt. M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. 
január 7-én 19 óra 30 perckor kezdődött „Híradó" című 
műsorszám 19:30:55-19:34:54 óra között „Káoszt hozott 
Biden elnöksége” címmel közreadott szegmensével 
kapcsolatosan 

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 68/2021. (II. 2.) számú döntése: bejelentések a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2021. január 7-én 19 óra 30 perckor kezdődött 
„Híradó” című műsorszám 19:30:55-19:34:54 óra között „Káoszt 
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hozott Biden elnöksége” címmel közreadott szegmensével 
kapcsolatosan 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. január 7-én 19 óra 30 perckor kezdődött „Híradó” 

című műsorszám 19:30:55-19:34:54 óra között „Káoszt hozott Biden elnöksége” címmel közreadott 

szegmensével kapcsolatban, és e döntéséről hivatalos levél útján értesíti a bejelentőket. 

9. 45/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. december 26-án 
19 órától közzétett „Igazából szerelem” 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 69/2021. (II. 2.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. 
december 26-án 19 órától közzétett „Igazából szerelem” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének 
és a 10. § (1) bekezdés c) pontja 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. 

10. 46/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. január 12-én 20 óra 17 perctől 
sugárzott „Exatlon Hungary” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) 
bekezdés c) 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 70/2021. (II. 2.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 12-én 20 óra 
17 perctől sugárzott „Exatlon Hungary” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont 
érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben; döntéséről 

az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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11. 47/2021. A Rádió Plus Kft. Rádió 1 állandó megnevezésű 
körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásán 2020. november 2-án 6 órától sugárzott 
"Balázsék" című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának 
megsértése] – előzmény: 555/2020. 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 71/2021. (II. 2.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű rádiós médiaszolgáltatásán 2020. november 2-án 6 órától 
sugárzott „Balázsék” című műsorszám korhatári besorolása [az Mttv. 
9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának 
megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásán 2020. november 2-án 6 órától sugárzott 

„Balázsék” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését 

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

1.450.000,- Ft bírsággal sújtja. 

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

tájékoztatja a Bejelentőt. 

12. 48/2021. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton 
Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. október 1-jei 
adásnapjának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 540/2020. 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 72/2021. (II. 2.) számú döntése: a Trial Média Kft. 
által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. október 1-
jei adásnapjának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az 
Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés 
megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Trial Média Kft. az általa üzemeltetett Balaton Televízió állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. október 1-jei 

adásnapján összesen két (2) alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

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

haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni 

jogsértésektől. 

13. 52/2021. A Médiatanács 1149/2020. (XII. 22.) számú 
döntésének módosítása 

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 73/2021. (II. 2.) számú döntése: a Médiatanács 
1149/2020. (XII. 22.) számú döntésének módosítása 

A Médiatanács az 1149/2020. (XII. 22.) számú határozatát az Ákr. 120. § (1) bekezdése alapján 

módosítja. 

14. 43/2021. A vidéki társadalmak helyi médiával való 
ellátottsága (Psyma Hungary közvélemény-kutatása) 

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 74/2021. (II. 2.) számú döntése: A vidéki társadalmak 
helyi médiával való ellátottsága (Psyma Hungary közvélemény-
kutatása) 

A Médiatanács elfogadja A vidéki társadalmak helyi médiával való ellátottsága (Psyma Hungary 

közvélemény-kutatása) c. tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

15. E-5/2021. A Médiatanács követelés állománya (2020. 
december) 

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

16. E-6/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási 
jogosultságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 2021. január 
hónapban 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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17. E-7/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. január hónapban 

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

A tájékoztatók ismertetését követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 

előterjesztéseket a Mór 89,0 MHz, a Sopron 104,6 MHz, a Szekszárd 102,5 MHz, a Komló 91,4 MHz, 

a Székesfehérvár 96,1 MHz és a Kiskőrös 91,7 MHz lejáró médiaszolgáltatási jogosultság részét 

képező rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciatervének kidolgozására való felkérésekről. 

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 44 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. február 

10. 11 óra. 

Budapest, 2021. február 5. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


