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Jegyzőkönyv, amely 2021. március 2-án 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-15. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-15. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-8. és 12-15. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-15. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-15. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (1-8. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (9-13. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (14. pontnál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-15. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 42 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

137/2021. (III. 2.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

99/2021. A Szekszárd 104,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

100/2021. A Salgótarján 99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
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101/2021. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. november 27-én közzétett pályázati felhívásra 2021. január 14-én 

beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

102/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára 2020. december 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

109/2021. A Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

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

lezárása 

103/2021. A Tilos Kulturális Alapítvány (Tilos Rádió – Budapest 90,3 MHz) körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltató adataiban bekövetkezett változások 

110/2021. A műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó 

médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) 

111/2021. A műsorkvótakötelezett lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 

Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2020. év) 

104/2021. „A család az család” című társadalmi célú reklámot kifogásoló bejelentések 

105/2021. A körzeti médiaszolgáltatók 2021. januári adásainak hatósági ellenőrzése (az Mttv. 30. § (3) 

bekezdés a) pontjában és az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett 

megsértése a Halom Televízió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Halom Televízió Százhalombatta 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

106/2021. A körzeti és azon országos vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. novemberi adásainak 

hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és 

rádiók mintájában [az Mttv. 9. § (6) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés d) pontjában 

foglaltak vélelmezett megsértése a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Ceglédi 

Városi Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

107/2021. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 11-én sugárzott „Portré - 

Kőszeginé Törköly Ágnes” és „Balatoni 5letek - csodahelyek Fonyódon” című műsorszámok hatósági 

ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának vélelmezett megsértése] 

108/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. október 8-án sugárzott „Mokka” című műsorszám 

hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdés megsértése] – előzmény: 529/2020. számú 

előterjesztés 

98/2021. Az online rádiók hallgatottsága 2020-ban a Kantar Hoffmann-Scores Group adatai alapján 

E-14/2021. A román médiahatóságnak az SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató 

Mozi+ állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. szeptember 15-én 19:00 és 21:37 óra között 

közzétett „Kingsman - A titkos szolgálat” című és a 2020. október 26-án 19:00 és 20:52 óra között 

sugárzott „John Wick” című műsorszámokkal kapcsolatos tájékoztató levele 



 

3 

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 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. 99/2021. A Szekszárd 104,5 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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 138/2021. (III. 2.) számú döntése: a Szekszárd 104,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Szekszárd 104,5 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 

Szekszárd 104,5 316 153 35.000 2 - 7 H D 

180°-200°/2-6dB 

210°-250°/8dB 

260°-280°/6-2dB 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  

18°42’00”; 46°21’00” 

A Médiatanács 139/2021. (III. 2.) számú döntése: a Szekszárd 104,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szekszárd 104,5 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

2. 100/2021. A Salgótarján 99,3 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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 140/2021. (III. 2.) számú döntése: a Salgótarján 99,3 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Salgótarján 99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
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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 

Salgótarján 99,3 794 90 21.000 1 - 6 V D 

140°-230°/0,4-4,8dB 

240°-300°/5dB 

310°-40°/4,8-0,4dB 

A nemzetközileg  

koordinált adótelephely:  

19°48’25”; 48°06’13” 

A Médiatanács 141/2021. (III. 2.) számú döntése: a Salgótarján 99,3 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Salgótarján 99,3 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

3. 101/2021. A Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. november 27-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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 142/2021. (III. 2.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. november 27-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. január 14-én beérkezett pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálata (Generációk Hangja Alapítvány) 

A Médiatanács a honlapján és hirdetményi úton 2020. november 27-én közzétett, a Budapest 98,0 

MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára pályázati ajánlatot 

benyújtó Generációk Hangja Alapítvány pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) 

bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja alapján – az előterjesztés mellékletét képező 

végzésben foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 

57. § (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

A Médiatanács 143/2021. (III. 2.) számú döntése: a Budapest 98,0 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. november 27-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. január 14-én beérkezett pályázati ajánlatok 
alaki vizsgálata (Match Point Official Kft.) 

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

nyilvántartásba veszi a Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
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közösségi jellegű használatára 2020. november 27-én közzétett pályázati felhívásra pályázati 

ajánlatot benyújtó Match Point Official Kft. pályázót. 

4. 102/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2020. 
december 18-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

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

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 144/2021. (III. 2.) számú döntése: Berettyóújfalu 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2020. december 18-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

1. Tekintettel arra, hogy a Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

elvi használatára megindított pályázati eljárásban benyújtott valamennyi pályázati ajánlat alakilag 

érvénytelen, a Médiatanács az Mttv. 62. § (2) bekezdése és a Berettyóújfalu telephelyű 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára kiírt Pályázati Felhívás 

1.12.3.2. pontja alapján megállapítja, hogy az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a 

pályázati eljárás eredménytelen. 

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

A Médiatanács 145/2021. (III. 2.) számú döntése: Berettyóújfalu 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2020. december 18-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

A Médiatanács felkéri a Hivatalt egy Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás tervezetére vonatkozó előterjesztés 

kidolgozására. 

5. 109/2021. A Békés 94,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2019. november 
8-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás lezárása 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 146/2021. (III. 2.) számú döntése: a Békés 94,4 MHz 
helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 
használatára 2019. november 8-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 
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1. A Médiatanács a Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban az Mttv. 59. § (3) 

bekezdés d) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.9.2. l) pontja alapján megállapítja, 

hogy a GloboSyS Hungary Kft. pályázó pályázati ajánlata tartalmilag érvénytelen. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (2) bekezdése alapján, az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) 

pontja szerint megállapítja, hogy a Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában megindított pályázati eljárás eredménytelen, 

tekintettel arra, hogy valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki vagy tartalmi szempontból 

érvénytelen. 

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

6. 103/2021. A Tilos Kulturális Alapítvány (Tilos Rádió – 
Budapest 90,3 MHz) körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltató adataiban bekövetkezett változások 

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 147/2021. (III. 2.) számú döntése: a Tilos Kulturális 
Alapítvány (Tilos Rádió – Budapest 90,3 MHz) körzeti vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltató cégadataiban bekövetkezett változások 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás elfogadásával – a Tilos 

Kulturális Alapítvány adataiban bekövetkezett változásokat a Médiaszolgáltató Budapest 90,3 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében 

átvezeti. 

7. 110/2021. A műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és 
rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. 
§ (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melynek során jelezte, hogy a mai napon 

tudomására jutott információk szerint, az előterjesztésben nevesített Tavi Kft. (TaVi tv) helyi lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltató határidőben és maradéktalanul teljesítette az Mttv. 22. § (8) 

bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét. Kérte ezért a Médiatanácsot, hogy az 

előterjesztésben a Tavi Kft. (TaVi tv) tekintetében megfogalmazott döntési javaslatot tekintse 

tárgytalannak. A Médiatanács Dr. Andrássy György kérését tudomásul vette. Ezt követően a 

Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az 

előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 

A Médiatanács 148/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
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vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [Turul Média Kft. (Forrás 
Rádió)] 

A Médiatanács a Turul Média Kft. (Forrás Rádió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 

az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 149/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [Dunakanyar Rádió Kft. 
(Dunakanyar Rádió)] 

A Médiatanács a Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 150/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [RÁDIÓ HORIZONT Kft. 
(RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS)] 

A Médiatanács a RÁDIÓ HORIZONT Kft. (RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS) médiaszolgáltatóval 

szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 

szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 151/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [Első Roma Média 
Műsorszolgáltató Kft. (Dikh TV)] 

A Médiatanács az Első Roma Média Műsorszolgáltató Kft. (Dikh TV) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 152/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [Gyula TV Kft. (Gyula 
Televízió)] 



 

8 

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 

A Médiatanács a Gyula TV Kft. (Gyula Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 

az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 153/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [New Digital Media Kft. 
(Fit HD)] 

A Médiatanács a New Digital Media Kft. (Fit HD) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 

az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 154/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [PROGETTO MÉDIA Kft. 
(FIX)] 

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 

az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 155/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [Szabadi Attila egyéni 
vállalkozó (Régió Plusz Televízió)] 

A Médiatanács Szabadi Attila egyéni vállalkozó (Régió Plusz Televízió) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 156/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [Szolnok Televízió Zrt. 
(Szolnok Televízió)] 

A Médiatanács a Szolnok Televízió Zrt. (Szolnok Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
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A Médiatanács 157/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [TELIN Nonprofit Kft. 
(egyetem tv)] 

A Médiatanács a TELIN Nonprofit Kft. (egyetem tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 158/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [Magyar Ferenc egyéni 
vállalkozó (Komló és Térsége TV)] 

A Médiatanács Magyar Ferenc egyéni vállalkozó (Komló és Térsége TV) médiaszolgáltatóval 

szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 

szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 159/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [Tótvázsonyi Ifjúsági 
Egyesület (Tótvázsony TV)] 

A Médiatanács a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (Tótvázsony TV) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 160/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [Ipoly Média Kft. (Ipoly 
Televízió)] 

A Médiatanács az Ipoly Média Kft. (Ipoly Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 161/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
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vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [„Kurca-Völgye” 
Egyesület (Kurca TV)] 

A Médiatanács a „Kurca-Völgye” Egyesület (Kurca TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

8. 111/2021. A műsorkvótakötelezett lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének vizsgálata (2020. év) 

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 162/2021. (III. 2.) számú döntése: a 
műsorkvótakötelezett lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatást 
nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2020. év) 
tárgyban 

A Médiatanács az AVIPress Media Bt. (Koncertsziget) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

Ezt követően Dr. Hankiss Ágnes – technikai probléma miatt – a 9-11. napirendi pontok tárgyalása és a 

szavazások során nem tudott részt venni az ülésen. 

9. 104/2021. „A család az család” című társadalmi célú 
reklámot kifogásoló bejelentések 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. Meszleny László elmondta, hogy álláspontja 

szerint, az előterjesztés tárgyát képező társadalmi célú reklám szembehelyezkedett az Alaptörvénnyel 

és a családjogra vonatkozó hatályos jogi szabályozással. Véleménye szerint azonban mindez 

értelemszerűen egy társadalmi célú reklám esetében sem megengedett, hiszen annak lényegi 

sajátossága nem más, mint valamely közérdekű cél elérése. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és 

az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 163/2021. (III. 2.) számú döntése: „A család az 
család” című társadalmi célú reklámot kifogásoló bejelentések 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági hatósági 

eljárást indít az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 10. § (1) bekezdés h) pontjának 

vélelmezett megsértése tárgyában az RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. 

december 21. és 31. között 11 alkalommal közzétett „A család az család” társadalmi célú reklámokkal 

kapcsolatban, valamint a Médiaszolgáltatót az üggyel kapcsolatos nyilatkozatának előterjesztésére 

kötelezi. 
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10. 105/2021. A körzeti médiaszolgáltatók 2021. januári 
adásainak hatósági ellenőrzése (az Mttv. 30. § (3) bekezdés 
a) pontjában és az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése a Halom Televízió 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Halom Televízió 
Százhalombatta állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásban] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 164/2021. (III. 2.) számú döntése: a körzeti 
médiaszolgáltatók 2021. januári adásainak hatósági ellenőrzése [az 
Mttv. 30. § (3) bekezdés a) pontjában és az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése a 
Halom Televízió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Halom Televízió 
Százhalombatta állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Halom Televízió Nonprofit Kft. 

médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 30. § (3) bekezdés a) pontjának és az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésének a Halom Televízió Százhalombatta állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. 

január 8-án 8:59:47-től közzétett „Híradó” című műsorszám vonatkozásában egy-egy alkalommal 

történt vélelmezett megsértése tárgyában.  

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

belül nyilatkozzon arról, hogy mely terméket/szolgáltatást jelenítette meg termékmegjelenítés 

keretében a műsorszámban, továbbá csatolja az erről szóló dokumentumokat, valamint terjessze elő 

az üggyel kapcsolatos álláspontját. 

11. 106/2021. A körzeti és azon országos vételkörzetű 
médiaszolgáltatók 2020. novemberi adásainak hatósági 
ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen 
elemzett országos televíziók és rádiók mintájában [az Mttv. 
9. § (6) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés d) 
pontjában foglaltak vélelmezett megsértése a Ceglédi TV 
Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Ceglédi Városi 
Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 
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A Médiatanács 165/2021. (III. 2.) számú döntése: a körzeti és azon 
országos vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. novemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen 
elemzett országos televíziók és rádiók mintájában [az Mttv. 9. § (6) 
bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak 
vélelmezett megsértése a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett Ceglédi Városi Televízió állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási 

hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (6) bekezdésében, valamint a 10. § 

(1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése tárgyában a 

Médiaszolgáltató által üzemeltetett Ceglédi Városi Televízió állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2020. november 1-jén, összesen hat alkalommal közreadott „Ajánló” című 

műsorszám vonatkozásában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő az üggyel 

kapcsolatos nyilatkozatát. 

Dr. Hankiss Ágnes technikai problémája megszűnt, és ezt követően ismét részt tudott venni az ülésen. 

12. 107/2021. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton 
Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 11-én 
sugárzott „Portré - Kőszeginé Törköly Ágnes” és „Balatoni 
5letek - csodahelyek Fonyódon” című műsorszámok hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának 
vélelmezett megsértése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 166/2021. (III. 2.) számú döntése: a Trial Média Kft. 
által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 
11-én sugárzott „Portré - Kőszeginé Törköly Ágnes” és „Balatoni 
5letek - csodahelyek Fonyódon” című műsorszámok hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának vélelmezett 
megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának két alkalommal történt 

vélelmezett megsértése tárgyában a Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 11-én sugárzott „Portré - Kőszeginé Törköly 

Ágnes” és „Balatoni 5letek - csodahelyek Fonyódon” című műsorszámokkal kapcsolatban. 

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a 

műsorszámokban bemutatott termékeket, szolgáltatásokat termékmegjelenítésről szóló megállapodás 
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alapján szerepeltette-e. Ha igen, csatolja az erről szóló megállapodásokat, valamint terjessze elő a 

nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

13. 108/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2020. október 8-án sugárzott „Mokka” 
című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdés megsértése] – előzmény: 529/2020. 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 167/2021. (III. 2.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. október 8-án 
sugárzott „Mokka” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 
20. § (3) bekezdés megsértése] 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2020. október 8-án sugárzott „Mokka” című műsorszámában egy alkalommal 

megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének b) pontja 

alapján 1.100.000,- Ft bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a fenti műsorszám közzétételekor nem 

sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontját.   

14. 98/2021. Az online rádiók hallgatottsága 2020-ban a Kantar 
Hoffmann-Scores Group adatai alapján 

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 168/2021. (III. 2.) számú döntése: Az online rádiók 
hallgatottsága 2020-ban a Kantar Hoffmann-Scores Group adatai 
alapján 

A Médiatanács elfogadja Az online rádiók hallgatottsága 2020-ban a Kantar Hoffmann-Scores Group 

adatai alapján c. dokumentumot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 
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15. E-14/2021. A román médiahatóságnak az SC CEE 
BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltató Mozi+ állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. szeptember 15-én 
19:00 és 21:37 óra között közzétett „Kingsman - A titkos 
szolgálat” című és a 2020. október 26-án 19:00 és 20:52 óra 
között sugárzott „John Wick” című műsorszámokkal 
kapcsolatos tájékoztató levele 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 55 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. március 

10. 11 óra. 

Budapest, 2021. március 5. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


