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Jegyzőkönyv, amely 2021. február 23-án 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-18. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (4-8. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (9-14. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (9-16. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-18. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 18 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

117/2021. (II. 23.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-12/2021. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási és Kezelési Szabályzat 30. §-a szerinti 

(30. § a) pont szerinti szerződés módosítása) – tárgyalás megkezdéséhez szükséges előzetes 

felhatalmazás iránti kérelem, az országos Dankó Rádió műsorszóró adóhálózat bővítése céljából az 

országos földfelszíni analóg rádió műsorszóró szolgáltatás és országos földfelszíni rádió 
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műsorszétosztó szolgáltatás tárgyában kötött országos rádiós műsorszóró szerződés (MTVA 

lajstromszám: 535/2020.) módosításához 

MTVA-13/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap joggyakorlása alá tartozó 

audiovizuális vagyon és tartalmak interneten (ideértve a mobilplatformokat is) történő megjelenítését 

és a kapcsolódó szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató tartalomkezelő rendszer informatikai 

támogatása, és a szakterület igényei szerinti továbbfejlesztése 

MTVA-16/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának január havi pénzügyi jelentése 

96/2021. A Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

97/2021. Az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 

86/2021. A Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jellegű használatára 2019. november 8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

folytatása 

87/2021. A Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

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

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

88/2021. A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén FM 104,9 – Sátoraljaújhely 104,9 

MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 

89/2021. A körzeti és azon országos vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. októberi és novemberi 

adásainak hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos 

televíziók és rádiók mintájában [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése a Médiacentrum 

Debrecen Kft. által üzemeltetett Debrecen TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] – 

előzmény: 27/2021. számú előterjesztés 

90/2021. A Hold Reklám Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett Retro Rádió állandó megnevezésű, 

országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. december 14-én 6 órától 

sugárzott „Bochkor” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezés érvényesülésének vizsgálata] 

91/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári adásainak hatósági ellenőrzése [az 

Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont 

Nonprofit Kft. által üzemeltetett Városi Televízió Szeged állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

92/2021. Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV Spirit és a Közösségi Rádiózásért Egyesület által 

üzemeltetett Spirit FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatásokon közzétett „Keljfel Jancsi” című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése] 

93/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban 2021. január 

22-én 13 óra 36 perces kezdettel sugárzott „Walker, a texasi kopó” című műsorszámot kifogásoló 

bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés e) pontja érvényesülésének 

vizsgálata] 
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95/2021. 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 – előzmény: 582/2020. számú előterjesztés 

85/2021. Internetes közönségmérési adatok (2020. IV. negyedév) 

94/2021. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2020. július 1-

december 31.) 

B-2/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2021. január) 

E-13/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. január) 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-12/2021. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási és 
Kezelési Szabályzat 30. §-a szerinti (30. § a) pont szerinti 
szerződés módosítása) – tárgyalás megkezdéséhez 
szükséges előzetes felhatalmazás iránti kérelem, az 
országos Dankó Rádió műsorszóró adóhálózat bővítése 
céljából az országos földfelszíni analóg rádió műsorszóró 
szolgáltatás és országos földfelszíni rádió műsorszétosztó 
szolgáltatás tárgyában kötött országos rádiós műsorszóró 
szerződés (MTVA lajstromszám: 535/2020.) módosításához 

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 118/2021. (II. 23.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára 
országos földfelszíni analóg rádió műsorszóró szolgáltatásra és 
országos földfelszíni rádió műsorszétosztó szolgáltatásra vonatkozó 
szerződés módosításának megkötésére irányuló tárgyalás 
megkezdéséhez szükséges felhatalmazás tárgyában 

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

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

szerinti, országos földfelszíni analóg rádió műsorszóró szolgáltatás és országos földfelszíni rádió 

műsorszétosztó szolgáltatás tárgyában létrejött szerződés módosítására irányuló tárgyalás 

megkezdéséhez az előzetes felhatalmazást megadja. 
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2. MTVA-13/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap joggyakorlása alá tartozó audiovizuális 
vagyon és tartalmak interneten (ideértve a mobilplatformokat 
is) történő megjelenítését és a kapcsolódó szerkesztőségi 
munkafolyamatokat támogató tartalomkezelő rendszer 
informatikai támogatása, és a szakterület igényei szerinti 
továbbfejlesztése 

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 119/2021. (II. 23.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap joggyakorlása alá 
tartozó audiovizuális vagyon és tartalmak interneten (ideértve a 
mobilplatformokat is) történő megjelenítését, a kapcsolódó 
szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató tartalomkezelő 
rendszer informatikai támogatása, és a szakterület igényei szerinti 
továbbfejlesztése 2021-2024 években tárgyában kiírandó 
közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap joggyakorlása alá tartozó audiovizuális vagyon 

és tartalmak interneten (ideértve a mobilplatformokat is) történő megjelenítését, a kapcsolódó 

szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató, és a multimédia folyamatok kiszolgálását is lehetővé 

tevő tartalomkezelő rendszer informatikai támogatása, és a szakterület igényei szerinti 

továbbfejlesztése 2021-2024 években tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás elindítását a Nemzeti 

Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatának 28. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján előzetesen 

jóváhagyja. 

3. MTVA-16/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának január havi pénzügyi jelentése 

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

4. 96/2021. A Békéscsaba 91,8 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: 
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A Médiatanács 120/2021. (II. 23.) számú döntése: a Békéscsaba 
91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Békéscsaba 91,8 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 

Békéscsaba  91,8 50,1 80 57.000 6 - 7 H ND - 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  

21°03’00”; 46°42’00” 

A Médiatanács 121/2021. (II. 23.) számú döntése: a Békéscsaba 
91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Békéscsaba 91,8 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

5. 97/2021. Az Eger 99,1 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 122/2021. (II. 23.) számú döntése: az Eger 99,1 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja az Eger 99,1 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 

Eger 99,1 100 131 57.000 6 - 7 V D 
120°-140°/6,4 dB  

220°-230°/5 dB 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  

20°23’17”; 47°54’21” 
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A Médiatanács 123/2021. (II. 23.) számú döntése: az Eger 99,1 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Eger 99,1 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

6. 86/2021. A Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2019. november 8-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 

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 124/2021. (II. 23.) számú döntése: a Békés 94,4 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2019. november 8-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás folytatása 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával a Békés 94,4 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára irányuló pályázati 

eljárás felfüggesztését megszünteti, és folytatja az eljárást. 

7. 87/2021. A Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2020. október 16-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 125/2021. (II. 23.) számú döntése: a Nyíregyháza 
106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2020. október 16-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 16-án közzétett, a Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

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

106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított 

pályázati eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Médiahíd Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Médiahíd Kft. Nyíregyháza 106,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

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

el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Médiahíd Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

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

8. 88/2021. A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 
(Zemplén FM 104,9 – Sátoraljaújhely 104,9 MHz) rádiós 
médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás 
megkezdésének halasztása 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 126/2021. (II. 23.) számú döntése: a Zemplén 
Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (Zemplén FM 104,9 – 
Sátoraljaújhely 104,9 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme a 
médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás elfogadásával a 

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a médiaszolgáltató a 

Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében a 

médiaszolgáltatást 2021. március 7. napja helyett legkésőbb 2021. május 6. napjáig kezdhesse meg. 

9. 89/2021. A körzeti és azon országos vételkörzetű 
médiaszolgáltatók 2020. októberi és novemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a 
rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók 
mintájában [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése a 
Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett Debrecen TV 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] – előzmény: 
27/2021. 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 döntést 

hozta: 

A Médiatanács 127/2021. (II. 23.) számú döntése: a körzeti és azon 
országos vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. októberi és 
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novemberi adásainak hatósági ellenőrzése, amelyek nem 
szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók 
mintájában [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése a 
Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett Debrecen TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Debrecen TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2020. november 3-án 17 óra 45 perctől közzétett „ÉPI-TECH Magazin” című 

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

Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől 

számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a 

jövőbeni jogsértésektől. 

10. 90/2021. A Hold Reklám Kft. médiaszolgáltató által 
üzemeltetett Retro Rádió állandó megnevezésű, országos 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. 
december 14-én 6 órától sugárzott „Bochkor” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezés 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 128/2021. (II. 23.) számú döntése: a Hold Reklám Kft. 
médiaszolgáltató által üzemeltetett Retro Rádió állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2020. december 14-én 6 órától sugárzott 
„Bochkor” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § 
(1) bekezdésében foglalt rendelkezés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a tényállás teljes körű tisztázása érdekében az Smtv. 14. § (1) bekezdésében foglalt 

rendelkezés vizsgálata tárgyában az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzést indít a 

Hold Reklám Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett Retro Rádió állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2020. december 14-én 6 órától közzétett „Bochkor” című műsorszámmal 

kapcsolatban. 

A Médiatanács kötelezi továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 napon 

belül terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 
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11. 91/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
januári adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének vélelmezett megsértése a Szegedi 
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett Városi Televízió Szeged állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásban] 

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 129/2021. (II. 23.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 
megsértése a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 
által üzemeltetett Városi Televízió Szeged állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont 

Nonprofit Kft.-vel szemben az Smtv. 20. § (9) bekezdésének a Városi Televízió Szeged állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. január 10-én 7 óra 59 perc 47 másodperctől közzétett „ÉPI-

TECH Magazin” című műsorszámban 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. 

12. 92/2021. Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV Spirit és a 
Közösségi Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett Spirit FM 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásokon közzétett 
„Keljfel Jancsi” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az 
Smtv. 20. § (9) 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 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 130/2021. (II. 23.) számú döntése: az ATV Zrt. által 
üzemeltetett ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
közzétett „Keljfel Jancsi” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az 
Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az ATV Zrt.-vel szemben az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésének az ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. december 10-én 7 óra 
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11 perctől sugárzott „Keljfel Jancsi” című műsorszámban 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. 

A Médiatanács 131/2021. (II. 23.) számú döntése: a Közösségi 
Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett Spirit FM által közzétett 
„Keljfel Jancsi” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 
(9) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel szemben 

az Smtv. 20. § (9) bekezdésének a Spirit FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. 

december 10-én 7 óra 11 perctől sugárzott „Keljfel Jancsi” című műsorszámban 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. 

13. 93/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásban 2021. január 22-én 13 
óra 36 perces kezdettel sugárzott „Walker, a texasi kopó” 
című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdése 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 132/2021. (II. 23.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban 2021. 
január 22-én 13 óra 36 perces kezdettel sugárzott „Walker, a texasi 
kopó” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdése 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. 



 

11 

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 

14. 95/2021. 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 – előzmény: 582/2020. 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 133/2021. (II. 23.) 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 elfogadja az előterjesztésben foglaltakat, és 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 kapcsolatban az előterjesztés 1-4-es pontjában meghatározott 

feladatok végrehajtásával. 

15. 85/2021. Internetes közönségmérési adatok (2020. IV. 
negyedév) 

Mádl András ismertette az előterjesztést. Dr. Karas Monika az előterjesztő döntési javaslata 2. 

pontjának módosítását indítványozta és arra tett javaslatot, hogy a Hivatal az internetes 

közönségmérés aktuális eredményeit tartalmazó diagramokat, negyedévente tegye közzé a 

Médiatanács honlapján, és a Médiatanács a közzététel periodicitásáról 2021 májusában hozzon ismét 

döntést. A Médiatanács tagjai részletesen megvitatták Dr. Karas Monika javaslatát és azzal 

egyetértettek. Ezt követően Dr. Karas Monika a módosított döntési javaslatot tette fel szavazásra, 

melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadott, és 

az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 134/2021. (II. 23.) számú döntése: Internetes 
közönségmérési adatok (2020. IV. negyedév) 

1. A Médiatanács elrendeli az Internetes közönségmérési adatok (2020. IV. negyedév) c. 

összefoglaló publikus adatainak közzétételét az NMHH honlapján.  

2. A Médiatanács hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal ezentúl negyedévente – az előző döntési 

javaslattal összhangban – közzétegye az aktuális eredményeket tartalmazó diagramokat a 

Médiatanács honlapján. A Médiatanács a diagramok közzétételének periodicitásáról 2021 

májusában ismét döntést hoz. 
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16. 94/2021. Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel 
rendelkező televízióknál (2020. július 1-december 31.) 

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 135/2021. (II. 23.) számú döntése: Támogatási 
gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2020. 
július 1-december 31.) 

A Médiatanács elfogadja a Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál 

(2020. július 1–december 31.) c. tanulmányt, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács 

honlapján. 

17. B-2/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2021. január) 

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 136/2021. (II. 23.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2021. január) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

18. E-13/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. 
január) 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 31 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. március 

2. 11 óra. 

Budapest, 2021. március 1. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

Név s. k. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


