
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2019. december 3-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-19. pontoknál/ 
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-19. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-19. pontoknál/ 

dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-19. pontoknál/ 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-19. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-19. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-19. pontoknál/  

dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes /1-19. pontoknál/ 
dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgató-helyettes /1-19. pontoknál/ 

Tafferner Éva kommunikációs igazgató /1-19. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /8-19. pontoknál/ 

Czeiner Boglárka, a jegyzőkönyv vezetője /1-19. pontoknál/ 
 
 

A Filmkollégium részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi pályáztatási osztályvezető /1-4. pontoknál/ 
dr. Vincze Zsuzsanna titkársági osztályvezető /1-4. pontoknál/ 
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Az ülést Dr. Karas Monika 10 órakor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Auer János egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt az 
ülésen. Ezt követően Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékoztatók napirendre vételét tette fel szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett az 1336/2019. (XII. 3.) számon elfogadott, és az 
alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 
 
FK-1/2019. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása 
FK-2/2019. A Televíziós Film Mecenatúra Általános Pályázati Feltételeinek jóváhagyása 
FK-3/2019. A Televíziós Film Mecenatúra Támogatáspolitikájának jóváhagyása 
FK-4/2019. A Televíziós Film Mecenatúra és az általa kezelt Televíziós Film Mecenatúra 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 
T-60/2019. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező 
médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – 
működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati 
eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 
680/2019. A Rádió 8 Körmend Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
681/2019. A „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. (90,6 RÁDIÓ 1) Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz helyi 
vételkörzetű kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos 
kérelme 
683/2019. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati felhívásra 2019. 
október 30-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
685/2019. A Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2019. július 18-án megindított pályázati eljárás 
lezárása  
678/2019. Bejelentések a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2019. október 21-
én a 18 órai kezdetű „Híradó” című műsorszám 18:04:56-18:08:20 óra, a 19 óra 30 perces 
kezdetű „Híradó” című műsorszám 19:34:46-19:38:12 óra, valamint a 21 órás kezdetű „Híradó” 
című műsorszám 21:04:08-21:07:32 óra között közreadott hírszegmenseivel kapcsolatosan 
[az Mttv. 12. § (3) és (4) bekezdései vélelmezett megsértése] 
679/2019. A Dunakanyar Rádió Kft. (korábbi nevén World Média Kft.) által üzemeltetett 
Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Vác 94,1 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2019. szeptember 9-15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 645/2019. számú 
előterjesztés 
682/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub médiaszolgáltatás 2019. 
szeptember 14-én 11 óra 25 perces kezdettel sugárzott „Édesítő” című műsorszámának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 
megsértése] 
684/2019. A Mosoly Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett RÁDIÓ SMILE állandó 
megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2019. október 29-november 4. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) 
bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
T-58/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a nyugalom 
megzavarására alkalmas képi és hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívás 
követelményének sérelmét megállapító MN/20395-8/2019. számú hivatali határozattal 
szemben 
T-59/2019. B. M. által – a HírTV megnevezésű médiaszolgáltatás 2019. október 14-én és 15-
én sugárzott műsora vonatkozásában előterjesztett beadvány alapján, a Hivatal MN/27694-
7/2019. ügyiratszámú eljárást megszüntető végzése ellen – benyújtott fellebbezés elbírálása 
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686/2019. A Médiatanács ügyrendjének módosítása 
B-12/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. október) 
E-67/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. november hónapban 
E-68/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos 
hatósági eljárások 2019. november hónapban 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. FK-1/2019. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása 
 
A Filmkollégium részéről dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1337/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

 
A Médiatanács az előterjesztésben bemutatott üzleti tervet az alábbi összegekkel hagyja jóvá: 
 

  adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve Előirányzat összege 

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 500,0 

Költségvetési bevételek összesen 3 500,0 

 
  adatok millió Ft-ban 

Sorszám Előirányzat neve Előirányzat összege 

1. Személyi juttatások 68,0 

2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

11,9 

3. Dologi kiadások 70,1 

4. Egyéb működési célú kiadások 3 250,0 

5. Beruházások 100,0 

Költségvetési kiadások összesen 3 500,0 

 
2. FK-2/2019. A Televíziós Film Mecenatúra Általános Pályázati Feltételeinek 

jóváhagyása 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 4/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1338/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Televíziós Film Mecenatúra Általános Pályázati Feltételeinek jóváhagyásáról 

 
A Médiatanács jóváhagyja a Televíziós Film Mecenatúra Általános Pályázati Feltételeit az 
előterjesztés mellékletében foglalt szöveg-tervezetnek megfelelően. 
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3. FK-3/2019. A Televíziós Film Mecenatúra Támogatáspolitikájának jóváhagyása 
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 4/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1339/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Televíziós Film Mecenatúra támogatáspolitikájának jóváhagyásáról 

 
A Médiatanács jóváhagyja a Televíziós Film Mecenatúra támogatáspolitikáját az előterjesztés 
mellékletében foglalt szöveg-tervezetnek megfelelően. 
 
4. FK-4/2019. A Televíziós Film Mecenatúra és az általa kezelt Televíziós Film 

Mecenatúra Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 
 
Dr. Vincze Zsuzsanna ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1340/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Televíziós Filmkollégium és az általa kezelt Televíziós Film Mecenatúra Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról 
 
A Médiatanács jóváhagyja a Televíziós Filmkollégium és az általa kezelt Televíziós Film 
Mecenatúra Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 
mellékletében foglalt szöveg-tervezetnek megfelelően. 
 
5. T-60/2019. A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal 

rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2020. évi folyamatos 
fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására 
meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak 
megválasztásáról 

 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a tagok egyhangú, 4/5 arányú 
igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

A Médiatanács 1341/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a REZSI2020 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról 

 
1. 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi 
médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 
2020. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek 
vissza nem térítendő támogatására meghirdetett REZSI2020 pályázati eljárásban beérkezett 
pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg: 
 

REZSI2020 

Fenyősi Zoltán 

dr. Lupkovics Gábor 

dr. Őszy Tamás 

Tóth Péter 

Vas Imre 
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A Médiatanács a REZSI2020 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Fenyősi 
Zoltánt választja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2019. december 3-ától 
2020. augusztus 31-éig tart. 
 
2. 
A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 350.000 
Ft-ban állapítja meg. 
 
A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 
munkanapon belül kerül kifizetésre. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy 

1. döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat, 
2. a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak 

szerint kösse meg, 
3. 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő 

közzétételéről. 
 
6. 680/2019. A Rádió 8 Körmend Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 

szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Körmend 99,8 MHz 
helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
vonatkozásában 

 
A Hivatal részéről dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő 
tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt 
javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1342/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Rádió 8 Körmend Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű 
kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

 
A Médiatanács a Rádió 8 Körmend Kft. médiaszolgáltató kérelmére az Mttv. 65. § (11) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződést köt a médiaszolgáltatóval a Körmend 99,8 
MHz helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára a 
2019. december 8. és 2020. február 5. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés 
mellékletét képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 
 
7. 681/2019. A „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. (90,6 RÁDIÓ 1) Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz 

helyi vételkörzetű kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal 
kapcsolatos kérelme 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1343/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. (90,6 RÁDIÓ 1) Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz helyi 

vételkörzetű kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos 
kérelme 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet 
elfogadásával – a médiaszolgáltató 2018. október 11-én érkezett kérelmére – az Mttv. 48. § 
(5) bekezdése alapján a „MAMBÓ RÁDIÓ” Kft. Pécs 90,6 MHz + Villány 100,9 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) 
bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 
2025. március 28. napjáig megújítja. 
 
8. 683/2019. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati 
felhívásra 2019. október 30-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1344/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati felhívásra 2019. október 
30-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Karc FM Média Kft.) 

 
A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja 
alapján, a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2019. szeptember 27-én közzétett, a 
Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázó pályázati 
nyilvántartásba vételét megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 
57. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. c) pontja alapján alakilag 
érvénytelen. 
 

A Médiatanács 1345/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati felhívásra 2019. október 
30-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.) 

 
A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján 
és hirdetményi úton 2019. szeptember 27-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja 
alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázót hiánypótlásra hívja fel:  

– a Pályázati Felhívás 2.6.10.2. pontja szerinti nyilatkozat pontosítása, 
– a Pályázati Felhívás 2.6.10.12. pontjának mindenben megfelelő nyilatkozat 

benyújtása, 
– a Pályázati Felhívás 2.6.10.26. pontjának mindenben megfelelő nyilatkozat 

benyújtása, valamint 
– a Pályázati Felhívás 2.6.4.1. pontjának mindenben megfelelő üzleti és pénzügyi terv 

benyújtása tekintetében.  
 
9. 685/2019. A Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség kereskedelmi jelleggel történő használatára 2019. július 18-án megindított 
pályázati eljárás lezárása  

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 
4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 1346/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2019. július 18-án megindított pályázati eljárás lezárása 
 
1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati 
eljárásban benyújtott valamennyi pályázati ajánlat 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 az Mttv. 59. § (4) bekezdése szerint az Mttv. 59. § (3) bekezdés a) és d) 

pontjai, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.9.2. a) és l) pontjai alapján megállapítja, hogy 
a HUNICOM STÚDIÓ Kft. pályázónak a Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára benyújtott pályázati 
ajánlata tartalmilag érvénytelen. 

 
3. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
 
10. 678/2019. Bejelentések a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2019. 

október 21-én a 18 órai kezdetű „Híradó” című műsorszám 18:04:56-18:08:20 óra, a 
19 óra 30 perces kezdetű „Híradó” című műsorszám 19:34:46-19:38:12 óra, valamint 
a 21 órás kezdetű „Híradó” című műsorszám 21:04:08-21:07:32 óra között közreadott 
hírszegmenseivel kapcsolatosan [az Mttv. 12. § (3) és (4) bekezdései vélelmezett 
megsértése] 

 
A Hivatal részéről dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1347/2019. (XII. 3.) számú döntése 
bejelentések a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 adóján 2019. október 21-én a 18 

órai kezdetű „Híradó” című műsorszám 18:04:56-18:08:20 óra, a 19 óra 30 perces kezdetű 
„Híradó” című műsorszám 19:34:46-19:38:12 óra, valamint a 21 órás kezdetű „Híradó” című 
műsorszám 21:04:08-21:07:32 óra között közreadott hírszegmenseivel kapcsolatosan [az 

Mttv. 12. § (3) és (4) bekezdései vélelmezett megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 12. § (3) és (4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése tárgyában az általa üzemeltetett M1 adón 2019. október 21-én a 18 
órai kezdetű „Híradó” című műsorszám 18:04:56-18:08:20 óra, a 19 óra 30 perces kezdetű 
„Híradó” című műsorszám 19:34:46-19:38:12 óra, valamint a 21 órás kezdetű „Híradó” című 
műsorszám 21:04:08-21:07:32 óra között közreadott hírszegmenseivel kapcsolatban. 
 
11. 679/2019. A Dunakanyar Rádió Kft. (korábbi nevén World Média Kft.) által 

üzemeltetett Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Vác 94,1 
MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. szeptember 9-15. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
megsértése] – előzmény: 645/2019. számú előterjesztés 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 1348/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Dunakanyar Rádió Kft. (korábbi nevén World Média Kft.) által üzemeltetett Dunakanyar 

Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Vác 94,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 
2019. szeptember 9-15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) 
pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

 
A Médiatanács megállapítja, hogy a Dunakanyar Rádió Kft. (korábbi nevén World Média Kft., 
a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Dunakanyar Rádió állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Vác 94,1 MHz) közösségi médiaszolgáltatása 2019. szeptember 9-15. között 
megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében és a 66. § (4) bekezdésének g) 
pontjában foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót 
az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. 
 
12. 682/2019. A Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub médiaszolgáltatás 

2019. szeptember 14-én 11 óra 25 perces kezdettel sugárzott „Édesítő” című 
műsorszámának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének vélelmezett megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1349/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. által üzemeltetett RTL Klub médiaszolgáltatás 2019. 

szeptember 14-én 11 óra 25 perces kezdettel sugárzott „Édesítő” című műsorszámának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 

megsértése] 
 
A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben 
az Smtv. 20. § (9) bekezdésének az RTL Klub médiaszolgáltatásában 2019. szeptember 14-
én sugárzott „Édesítő” 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. 684/2019. A Mosoly Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett RÁDIÓ SMILE állandó 

megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) közösségi 
médiaszolgáltatás 2019. október 29-november 4. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 
valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett 
megsértése] 

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1350/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Mosoly Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett RÁDIÓ SMILE állandó megnevezésű 

kisközösségi vételkörzetű (Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. 
október 29-november 4. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) 
pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
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A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Mosoly Média Nonprofit Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett RÁDIÓ 
SMILE állandó megnevezésű adón 2019. október 29-november 4. között a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § 
(12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések 
vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel 
kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
 
14. T-58/2019. A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a nyugalom 

megzavarására alkalmas képi és hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívás 
követelményének sérelmét megállapító MN/20395-8/2019. számú hivatali 
határozattal szemben 

 
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1351/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató fellebbezése a nyugalom megzavarására 

alkalmas képi és hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívás követelményének sérelmét 
megállapító MN/20395-8/2019. számú hivatali határozattal szemben 

 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 
(elsőfokú hatóság) 2019. szeptember 17. napján kelt, MN/20395-8/2019. számú határozata 
ellen a TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezési kérelmet 
elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
 
15. T-59/2019. B. M. által – a HírTV megnevezésű médiaszolgáltatás 2019. október 14-én 

és 15-én sugárzott műsora vonatkozásában előterjesztett beadvány alapján, a 
Hivatal MN/27694-7/2019. ügyiratszámú eljárást megszüntető végzése ellen – 
benyújtott fellebbezés elbírálása 

 
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1352/2019. (XII. 3.) számú döntése 
B. M. által – a HírTV megnevezésű médiaszolgáltatás 2019. október 14-én és 15-én 

sugárzott műsora vonatkozásában előterjesztett beadvány alapján, a Hivatal 
MN/27694-7/2019. ügyiratszámú eljárást megszüntető végzése ellen – benyújtott fellebbezés 

elbírálása 
 
A Médiatanács, mint másodfokú hatóság – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2019. október 30-án kelt, MN/27694-7/2019. ügyiratszámú 
végzése ellen – a B. M. által, a HírTV megnevezésű médiaszolgáltatás műsora 
vonatkozásában benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú végzést 
helybenhagyja. 
 
16. 686/2019. A Médiatanács ügyrendjének módosítása 
 
Aranyosné dr. Börcs Janka ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok 
egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1353/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a Médiatanács ügyrendjének módosításáról 

 
1. A Médiatanács elfogadja a módosított ügyrendjét az előterjesztés mellékletében foglalt 

szöveg-tervezetnek megfelelően. 
 
2. A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy intézkedjen az ügyrend Magyar Közlönyben és 

a Médiatanács honlapján történő közzétételéről. 
 
17. B-12/2019. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. október) 
 
Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelenlévő tagok egyhangú, 4/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1354/2019. (XII. 3.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. október) 

 
A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 
 
18. E-67/2019. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. november hónapban 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
19. E-68/2019. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 2019. november hónapban 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
 
Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 24 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2019. 
december 16. 14:00 óra. 
 
 
Budapest, 2019. december 4. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 
 

Czeiner Boglárka s. k. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Karas Monika s. k. 
a Médiatanács elnöke 


