
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2019. október 15-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-12. pontoknál/ 
dr. Auer János Médiatanács-tag /1-12. pontoknál/ 

dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-12. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-12. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-12. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

dr. Andrássy György főosztályvezető /12. pontnál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-12. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-12. pontoknál/  

dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes /1-12. pontoknál/ 
dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes /1-12. pontoknál/ 

Tafferner Éva kommunikációs igazgató /1-12. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /1-12. pontoknál/ 

dr. Kállay Eszter, a jegyzőkönyv vezetője /1-12. pontoknál/ 
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Az ülést Dr. Karas Monika 10 órakor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Andrássy György egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt a 12. napirendi 
ponton vett részt az ülésen, ezért Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő 
előterjesztések módosított sorrendű napirendre vételét tette fel szavazásra. A Médiatanács a 
jelenlévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett a napirendet a 1216/2019. 
(X. 15.) számon elfogadta, és az előterjesztéseket és tájékoztatót az alábbi sorrendben vette 
napirendre: 
 
606/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. július 17-
én 22 óra 57 perces kezdettel sugárzott "Mr. Whiskey" című műsorszám előzetesét kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés f) pontjának megsértése] 
– előzmény: 492/2019. számú előterjesztés 
607/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. május 18-
án 8 óra 57 perctől sugárzott "Kölyök Kalauz" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 
31. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése] – 
előzmény: 496/2019. számú előterjesztés 
613/2019. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó 
megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2019. július 1-7. közötti műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] - előzmény: 510/2019. számú előterjesztés 
T-52/2019. B. M. által az ATV megnevezésű médiaszolgáltatásban 2019. augusztus 9-én 
sugárzott "Start" című műsorszám vonatkozásában előterjesztett beadvány alapján, a Hivatal 
MN/24115/2019. számú végzése ellen benyújtott fellebbezés ügyében megindult másodfokú 
hatósági eljárás megszüntetése 
B-10/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. augusztus) 
E-58/2019. A Médiatanács követelés állománya (2019. szeptember) 
608/2019. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Kisújszállás 103,2 MHz) rádiós 
médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 
609/2019. A Körmend 99,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jellegű használatára 2019. július 26-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
eljárás lezárása 
610/2019. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 
2019. április 12-én kereskedelmi jelleggel közzétett pályázati felhívásra 2019. május 15-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
611/2019. A Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2019. július 25-én közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 18-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
612/2019. Az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2019. július 25-én közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 12-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
614/2019. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus országos rádiós médiaszolgáltató 
kérelme 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. 606/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. 

július 17-én 22 óra 57 perces kezdettel sugárzott "Mr. Whiskey" című műsorszám 
előzetesét kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés f) pontjának megsértése] – előzmény: 492/2019. számú előterjesztés 

 
A Hivatal részéről dr. Papp Szilvia 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 1217/2019. (X. 15.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. július 17-én 22 óra 

57 perces kezdettel sugárzott „Mr. Whiskey” című műsorszám előzetesét kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés f) pontjának megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub csatornán 2019. július 17-
én 22 óra 57 perctől sugárzott „Mr. Whiskey” című műsorszám közzétételével megsértette az 
Mttv. 9. § (5) bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a 
Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű 
magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
 
A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a műsorszám előzeteseinek 
2019. július 13-án, 14-én, 15-én, 16-án és 17-én 21:00 óra előtti közzétételével, 26 esetben 
megsértette az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) 
pontja alapján alkalmanként 75 000 Ft, összesen 1 950 000 Ft bírsággal sújtja. 
 
A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben 
tájékoztatja a Bejelentőt. 
 
 
2. 607/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. 

május 18-án 8 óra 57 perctől sugárzott "Kölyök Kalauz" című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjának, valamint az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének megsértése] – előzmény: 496/2019. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia 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 1218/2019. (X. 15.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. május 18-án 8 óra 
57 perctől sugárzott „Kölyök Kalauz” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 

(9) bekezdésének megsértése] 
 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Magyar RTL Televízió Zrt. az RTL Klub csatornán 2019. 
május 18-án 8 óra 57 perctől sugárzott „Kölyök Kalauz” című műsorszám közzétételekor egy 
alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdésben foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (3) 
bekezdés ba) pontja alapján 100 000 Ft bírsággal sújtja. 
 
A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató ugyanezen műsorszám 
közzétételével nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést. 
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3. 613/2019. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) 
állandó megnevezésű körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2019. július 1-7. közötti 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] - előzmény: 510/2019. számú 
előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia 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 1219/2019. (X. 15.) számú döntése 
az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó megnevezésű 

körzeti, közösségi médiaszolgáltatás 2019. július 1-7. közötti műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy az INFORÁDIÓ Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az 
általa üzemeltetett Inforádió állandó megnevezésű, körzeti közösségi médiaszolgáltatás 2019. 
július 1–7. közötti működése során megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 161. § (4) bekezdése és a 187. § (3) bekezdés 
bb) alpontja alapján 70.000 Ft bírsággal sújtja. 
 
 
4. T-52/2019. B. M. által az ATV megnevezésű médiaszolgáltatásban 2019. augusztus 

9-én sugárzott "Start" című műsorszám vonatkozásában előterjesztett beadvány 
alapján, a Hivatal MN/24115/2019. számú végzése ellen benyújtott fellebbezés 
ügyében megindult másodfokú hatósági eljárás megszüntetése 

 
Dr. Vass Ágnes 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 1220/2019. (X. 15.) számú döntése 
B. M. fellebbezése az MN/24115-2/2019. számú hivatali végzéssel szemben 

 
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 
(elsőfokú hatóság) 2019. szeptember 20. napján kelt, MN/24115-2/2019. számú elsőfokú 
végzése ellen, B. M. által benyújtott fellebbezés alapján indult másodfokú hatósági eljárást a 
fellebbezési kérelem visszavonására tekintettel, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti, és erről a végzés 
másolatának megküldése útján tájékoztatja a Kérelmezőt. 
 
 
5. B-10/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. augusztus) 
 
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 1221/2019. (X. 15.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. augusztus) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 
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6. E-58/2019. A Médiatanács követelés állománya (2019. szeptember)  
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
 
7. 608/2019. A Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Kisújszállás 103,2 MHz) rádiós 

médiaszolgáltató kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 
 
A Hivatal részéről Aranyosné dr. Börcs Janka 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 1222/2019. (X. 15.) számú döntése 
a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Kisújszállás 103,2 MHz) rádiós médiaszolgáltató 

kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő hatósági szerződésmódosítás 
elfogadásával a médiaszolgáltató kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Katolikus Rádió 
Alapítvány a Kisújszállás 103,2 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
a médiaszolgáltatást 2019. október 27. napja helyett legkésőbb 2019. december 26. napjáig 
kezdhesse meg. 
 
 
8. 609/2019. A Körmend 99,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

kereskedelmi jellegű használatára 2019. július 26-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

 
Aranyosné dr. Börcs Janka 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 1223/2019. (X. 15.) számú döntése 
a Körmend 99,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű 

használatára 2019. július 26-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
lezárása 

 
1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Körmend 99,8 MHz helyi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati 
eljárásban benyújtott pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – megállapítja az Mttv. 
62. § (2) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.3.2. pontja alapján, hogy az Mttv. 62. § 
(1) bekezdésének a) pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen.  

 
2. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
 
9. 610/2019. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára 2019. április 12-én kereskedelmi jelleggel közzétett pályázati felhívásra 
2019. május 15-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
Aranyosné dr. Börcs Janka 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 1224/2019. (X. 15.) számú döntése 
a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. 
július 19-én kereskedelmi jelleggel közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 30-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja 
alapján, a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2019. július 19-én közzétett, a 
Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára pályázati 
ajánlatot benyújtó Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. pályázó pályázati 
nyilvántartásba vételét megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 
57. § (2) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.7.1. d) pontja alapján alakilag 
érvénytelen. 
 
 
10. 611/2019. A Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2019. július 25-én közzétett pályázati felhívásra 2019. 
szeptember 18-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
Aranyosné dr. Börcs Janka 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 1225/2019. (X. 15.) számú döntése 
a Miskolc 95,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2019. július 25-én közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 18-án 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Miskolc 95,1 MHz körzeti, közösségi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. július 25-én kiírt pályázati felhívásra 
pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány pályázót. 
 
 
11. 612/2019. Az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2019. július 25-én közzétett pályázati felhívásra 2019. 
szeptember 12-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 
Aranyosné dr. Börcs Janka 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 1226/2019. (X. 15.) számú döntése 
az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösség jellegű használatára 

2019. július 25-én közzétett pályázati felhívásra 2019. szeptember 12-én beérkezett 
pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Magyar Katolikus Rádió Alapítvány) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2019. július 25-
én közzétett, az Encs 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára pályázati ajánlatot benyújtó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány pályázót. 
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12. 614/2019. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus országos rádiós 
médiaszolgáltató kérelme 

 
A Hivatal részéről 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 1227/2019. (X. 15.) számú döntése 
a Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus országos rádiós médiaszolgáltató kérelme 

 
A Médiatanács a Hold Reklám Kft. médiaszolgáltató kérelmében foglaltakhoz hozzájárul, 
amelyre tekintettel módosítja a médiaszolgáltató országos rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságra vonatkozó hatósági szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.  
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 20 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2019. 
október 22. 10:00 óra. 
 
Budapest, 2019. október 21. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 

dr. Kállay Eszter s. k. 
 
 
 
 

Dr. Karas Monika s. k. 
a Médiatanács elnöke 


