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Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 02 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett, 36/2020. (I. 28.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 
napirendre: 

MTVA-13/2020. Javaslat Microsoft szoftverlicencek és szoftverkövetések beszerzéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításának jóváhagyására 
MTVA-14/2020. Javaslat villamosenergia-beszerzés közbeszerzési eljárás lebonyolítását 
követően szerződéskötés jóváhagyására 
MTVA-7/2020. Tájékoztató – Az MTVA támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egység 
pénzügyi jelentése (2019. december 31.) 
MTVA-5/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINECOM Bt. határidő-módosítási kérelme 
MTVA-6/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmdzsungel Kft. határidő-módosítási kérelme 
MTVA-9/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított FILMTEAM-UP! Kft. határidő-módosítási kérelme 
MTVA-10/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Romis Film S.R.L. és a Csillagos Ötös Kft. mint 
pénzügyi lebonyolító határidő-módosítási kérelme 
MTVA-11/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. költségvetés- és finanszírozásiterv-
módosítási kérelme 
MTVA-8/2020. Tájékoztató – Az MTVA támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egység 
2020. évi Támogatási Ellenőrzési Ütemterve 
37/2020. A Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
38/2020. A Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 
24/2020. A Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 
40/2020. A Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség használatára 2019. november 28-án közzétett pályázati felhívásra 2020. január 15-
én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
39/2020. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2019. november 7-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
35/2020. 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 
41/2020. A Budakalászi Média Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 
megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Szentendre 91,6 MHz kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 
26/2020. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus országos vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltató kérelme 
25/2020. Az FM 4 Rádió Kft. kérelme a Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + Törökbálint 
97,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződésének módosítása 
iránt 
42/2020. Az LB Rádió Kft. (88,9 - BestFM) bejelentése a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
43/2020. A Crossborder Film Kft. (93,1 Rádió 1) bejelentése a Dunaújváros 93,1 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 
44/2020. A Pécs 94,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati felhívással megindított 
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pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása 
27/2020. Bejelentés a Radio Plus Kft. Rádió1 adóján 2019. augusztus 30-án 6 órától sugárzott 
Balázsék című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 654/2019 számú előterjesztés 
28/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. december 21-én 6 óra 1 perces 
kezdettel sugárzott „Szombat reggel” című műsorszámon belül 7 óra 24 másodperctől 
közzétett „Krónika” című műsorszámban 07:11:47–07:12:43 óra között közreadott híradással 
kapcsolatban 
29/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. december 18-án 06:00:01 órai 
kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámban 08:49:31-08:56:52 óra 
között közreadott műsorszegmenssel kapcsolatban 
30/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. december 20-án 06:00:01 órai 
kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámban 07:21:40-07:28:49 óra 
között közreadott műsorszegmenssel kapcsolatban 
31/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2020. január 5-én 6 órai kezdettel 
sugárzott „Vasárnapi Újság” című műsorszámon belül 7 órától közzétett „Krónika” című 
műsorszámban 07:02:51–07:03:26 óra között közreadott híradással kapcsolatban 
32/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. december 30-án 06 órai kezdettel 
sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámban 06:33:21-06:44:57 óra között 
közzétett műsorszegmenssel kapcsolatban 
34/2020. A körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. novemberi adásainak hatósági 
ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók 
mintájában [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése a Trial Média Kft. által 
üzemeltetett Balaton Televízió médiaszolgáltatásában] 
36/2020. Bejelentés a Hír TV Zrt. Hír TV csatornáján 2019. november 25-én 21 óra 11 perctől 
sugárzott Sajtóklub című műsorszámban elhangzottak miatt [az Smtv. 14. § (1), valamint a 
17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
E-3/2020. A Médiatanács követelési állománya (2019. december) 
E-4/2020. A román médiahatóság SC CEE BROADCASTING CO. SRL médiaszolgáltatóval 
kapcsolatos határozata [CNA – a Mozi+ csatornán 2019. október 18-án 19 órától sugárzott 
"Logan - Farkas" című műsorszámot kifogásoló bejelentés] 
E-5/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 
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Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-13/2020. Javaslat Microsoft szoftverlicencek és szoftverkövetések 
beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításának jóváhagyására 

Dr. Molnár Szabolcs ismertette az előterjesztést. Hozzászólt Meszleny László. 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 37/2020. (I. 28.) számú döntése 
„Microsoft szoftverlicencek és szoftverkövetések beszerzése Enterprise Agreement 

keretében az MTVA részére” tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás elindításának 
jóváhagyásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja az előterjesztésben foglalt 
közbeszerzési eljárás elindítását. 

2. MTVA-14/2020. Javaslat villamosenergia-beszerzés közbeszerzési eljárás 
lebonyolítását követően szerződéskötés jóváhagyására 

Dr. Molnár Szabolcs 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 38/2020. (I. 28.) számú döntése 
„Az MTVA részére történő villamosenergia biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

keretében történő szerződés megkötéséről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 
jóváhagyja az előterjesztésben foglalt, az MTVA által lebonyolításra került közbeszerzési 
eljárás keretében történő szerződés megkötését. 

3. MTVA-7/2020. Tájékoztató – Az MTVA támogatási tevékenységéért felelős szervezeti 
egység pénzügyi jelentése (2019. december 31.) 

Dr. Molnár Szabolcs ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

4. MTVA-5/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINECOM Bt. határidő-módosítási 
kérelme 

Lengyel Attila 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 39/2020. (I. 28.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINECOM 

Bt. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINECOM 
Bt. „Potoczky Mária” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2018-56/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
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hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. szeptember 6-ára, a beszámolási határidő 
2020. október 21-ére, valamint a bemutatási határidő 2021. február 28-ára történő 
módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal 
történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés 
módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon 
belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről 
tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót. 

5. MTVA-6/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Filmdzsungel Kft. határidő-módosítási 
kérelme 

Lengyel Attila 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 40/2020. (I. 28.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 

Filmdzsungel Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Filmdzsungel Kft. „Amiről a fák suttognak” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2018-42/2018. 
iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet 
elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. augusztus 6-ára, a beszámolási 
határidő 2020. szeptember 22-ére, valamint a bemutatási határidő 2021. január 30-ára történő 
módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal 
történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés 
módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon 
belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről 
tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót. 

6. MTVA-9/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMTEAM-UP! Kft. határidő-módosítási 
kérelme 

Lengyel Attila 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 41/2020. (I. 28.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMTEAM-UP! 

Kft. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével 
a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMTEAM-UP! Kft. „A befogadottak” című, MA-
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EMBERJUDIT2018-38/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási 
határidő 2020. április 13-ára, a beszámolási határidő 2020. május 28-ára, valamint a 
bemutatási határidő 2020. október 31-ére történő módosításához azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés 
módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon 
belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről 
tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót. 

7. MTVA-10/2020. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Romis Film S.R.L. és a Csillagos 
Ötös Kft. mint pénzügyi lebonyolító határidő-módosítási kérelme 

Lengyel Attila ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt /A javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 42/2020. (I. 28.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Romis Film 

S.R.L. és a Csillagos Ötös Kft. mint pénzügyi lebonyolító kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú döntésével 
az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett 
KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Romis Film 
S.R.L. és a Csillagos Ötös Kft. mint pénzügyi lebonyolító „Erdély madártávlatból” című, MA-
KOLLÁNYIÁGOSTON2018-27/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott kérelmet méltányosságból elfogadja, és hozzájárul a 
befejezési határidő 2020. május 15-ére, a beszámolási határidő 2020. június 29-ére, valamint 
a bemutatási határidő 2020. november 30-ára történő módosításához, azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés 
módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon 
belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről 
tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi lebonyolítót és a médiaszolgáltatót. 

8. MTVA-11/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2017 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. költségvetés- és 
finanszírozásiterv-módosítási kérelme 

Lengyel Attila 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 43/2020. (I. 28.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. 

költségvetés és finanszírozási tervmódosítási kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1433/2016. (XII. 20.) számú 
döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2017 
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pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Bulb Cinema Kft. „Sanyiék” című, MA-
EMBERJUDIT2017-94/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett által benyújtott költségvetés- és finanszírozásiterv-módosítására vonatkozó 
kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján elfogadja azzal, hogy felhívja a kedvezményezett 
figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 

A Médiatanács felhívja a kedvezményezett figyelmét, hogy döntése meghozatala során nem 
vizsgálta, hogy a módosított költségvetésben rögzített tételek közvetett állami támogatás 
igénybevételének alapjául szolgálhatnak-e, döntése nincs joghatással a Nemzeti Filmiroda 
közvetett állami támogatást megállapító végzésére. A Filmiroda kizárólagos jogosultsága – az 
Mktv. – a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés 
módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon 
belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről 
tájékoztassa a kedvezményezettet és a Nemzeti Filmirodát. 

9. MTVA-8/2020. Tájékoztató – Az MTVA támogatási tevékenységéért felelős szervezeti 
egység 2020. évi Támogatási Ellenőrzési Ütemterve 

Lengyel Attila ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

10. 37/2020. A Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

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 44/2020. (I. 28.) számú döntése 
a Siklós 88,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Siklós 88,6 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

11. 38/2020. A Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

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 45/2020. (I. 28.) számú döntése 
a Szigetvár 98,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szigetvár 98,9 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi.  
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12. 24/2020. A Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

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 46/2020. (I. 28.) számú döntése 
a Kecskemét 97,7 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Kecskemét 97,7 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati 
felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján 
közzéteszi. 

13. 40/2020. A Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. november 28-án közzétett pályázati 
felhívásra 2020. január 15-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

A Médiatanács 47/2020. (I. 28.) számú döntése 
a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

használatára 2019. november 28-án közzétett pályázati felhívásra 2020. január 15-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács 
honlapján és hirdetményi úton 2019. november 28-án közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. 
pontja alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati 
Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Rádió 8 Körmend Kft. pályázót hiánypótlásra hívja fel 
arra nézve, hogy: 

̶ a Pályázati Felhívás 2.4.4.1. pontjának megfelelően, egymással összhangban álló 
adatokat tartalmazó üzleti- és pénzügyi tervet nyújtson be, 

̶ a Pályázati Felhívás 2.4.8.7. pontja szerinti nyilatkozatot a Pályázati Felhívásnak 
mindenben megfelelően tegye meg, 

̶ a Pályázati Felhívás 2.4.8.9. pontja szerinti nyilatkozatot a Pályázati Felhívásnak 
mindenben megfelelően tegye meg, 

̶ a Pályázati Felhívás 2.4.8.22. pontja szerinti nyilatkozatot a Pályázati Felhívásnak 
mindenben megfelelően tegye meg, 

̶ a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. e) pontjának mindenben megfelelő banki igazolást 
nyújtson be. 

14. 39/2020. A Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. november 7-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Hozzászólt Dr. Karas Monika és Meszleny 
László. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett 
elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 



9 

A Médiatanács 48/2020. (I. 28.) számú döntése 
a Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. november 7-én 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 2019. november 7-én közzétett, a Kaposvár 97,5 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
megindított pályázati eljárás eredményes. 

2. A Médiatanács a pályázati ajánlatokat az alábbi táblázat szerint értékelte, figyelemmel 
azonban a pontszámegyenlőségre a Médiatanács a Pályázati Felhívás 1.12.2.8. pontja 
szerint, a Pályázati Felhívás céljának figyelembevételével, a pályázati eljárás elvei alapján 
az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Kaposvár 97,5 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 
eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. pályázó. 

Pályázó Műsorterv  
(max. 37 pont /10+15+4+8/) 

Média- 
szolgál- 
tatási  

tapaszta- 
lat (max. 8  

pont) 

Kiegé- 
szítő  

média- 
szolgál- 

tatás  
(max. 3  
pont) 

Összpont- 
szám 

 A hírműsor- 
számok  

minimális  
időtartama  
az éjszakai  
órák (23.00- 

05.00)  
nélküli napi  

műsor- 
időben 

(max. 10  
pont) 

Egyéb  
(fogyasztó- 

védelmi,  
egészség- 
védelmi,  

környezet- 
védelmi  
és/vagy 

kulturális  
ajánló  

témájú)  
műsorszá- 

mok  
minimális  
időtartama  
a heti teljes  
műsoridő- 
ben (max.  
15 pont) 

Idegen  
nyelvű  
hírek  
vagy  

idegen  
nyelvű  
műsor- 
számok  

minimális  
időtarta- 

ma a napi  
teljes  

műsor- 
időben  
(max. 4  
pont) 

Műsor- 
terv  

szub- 
jektív  

értéke- 
lése  

(max. 8  
pont) 

   

Karc FM  
Média Kft. 

10 pont 15 pont 4 pont 0 pont 2+5=7 pont 3 pont 39 pont 

FM 4  
Rádió Kft. 

10 pont 15 pont 4 pont 0 pont 2+5=7 pont 3 pont 39 pont 

3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Kaposvár 97,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként 
ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pont szerinti döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. 
pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást. 

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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15. 35/2020. 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 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt Meszleny László kérdésére. 
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 49/2020. (I. 28.) 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 
2020. február 6. és 2020. április 5. közötti időszak tekintetében, az előterjesztés mellékletét 
képező hatósági szerződésben foglaltak szerint. 

16. 41/2020. A Budakalászi Média Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági 
szerződés megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Szentendre 91,6 MHz 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

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 50/2020. (I. 28.) számú döntése 
a Budakalászi Média Kft. kérelme ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés 

megkötésére az Mttv. 65. § (11) bekezdése alapján a Szentendre 91,6 MHz kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglalt határozatban foglaltak alapján nem köt 
az Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti ideiglenes hatósági szerződést a Budakalászi Média 
Kft.-vel a Szentendre 91,6 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségre 
vonatkozóan. 

17. 26/2020. A Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus országos vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltató kérelme 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt Meszleny László kérdésére. 
Hozzászólt Budai László és Dr. Karas Monika. 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 51/2020. (I. 28.) számú döntése 
a Hold Reklám Kft. (RETRO Rádió) tematikus országos vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató 

kérelme 

A Médiatanács a Hold Reklám Kft. médiaszolgáltató kérelméhez – attól részben eltérő módon 
– hozzájárul, amelyre tekintettel módosítja a médiaszolgáltató országos vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződését az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint.  
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18. 25/2020. Az FM 4 Rádió Kft. kérelme a Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + 
Törökbálint 97,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági 
szerződésének módosítása iránt 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Hozzászólt Dr. Karas Monika és Budai 
László. 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 52/2020. (I. 28.) számú döntése 
az FM 4 Rádió Kft. kérelme a Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + Törökbálint 97,6 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződésének módosítása iránt 

A Médiatanács – az FM 4 Rádió Kft. kérelmének eleget téve, de attól eltérő módon – az 
előterjesztés mellékletében foglalt hatósági szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul a 
Budapest 88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + Törökbálint 97,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra 
vonatkozó hatósági szerződés 3.15. pontjának módosításához. 

19. 42/2020. Az LB Rádió Kft. (88,9 - BestFM) bejelentése a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

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 53/2020. (I. 28.) számú döntése 
az LB Rádió Kft. (88,9 - BestFM) bejelentése a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi vételkörzetű 

rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

A Médiatanács az LB Rádió Kft.-ből kiválással létrejött Zala LB Kft. jogutódlását az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint átvezeti a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó hatósági szerződésben. 

20. 43/2020. A Crossborder Film Kft. (93,1 Rádió 1) bejelentése a Dunaújváros 93,1 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

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 54/2020. (I. 28.) számú döntése 
a Crossborder Film Kft. (93,1 Rádió 1) bejelentése a Dunaújváros 93,1 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

A Médiatanács a Crossborder Film Kft.-ből kiválással létrejött Dunapart Rádió Kft. jogutódlását 
az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint – 2020. január 31. napjától – átvezeti a 
Dunaújváros 93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó 
hatósági szerződésben. 

A Médiatanács 55/2020. (I. 28.) számú döntése 
a Crossborder Film Kft. (93,1 Rádió 1) bejelentése a Dunaújváros 93,1 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében 

A Médiatanács a Crossborder Film Kft. kiválással történő szétválását és a Dunapart Rádió Kft. 
jogutódlását az előterjesztés II. számú mellékletében foglaltak szerint átvezeti – 2020. január 
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31. napjától – a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésben. 

21. 44/2020. A Pécs 94,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 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 
döntéseket hozta: 

A Médiatanács 56/2020. (I. 28.) számú döntése 
a Pécs 94,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása (Karc FM Média Kft. – Pécs 94,6 MHz) 

A Médiatanács, tekintettel arra, hogy a 2019. szeptember 27-én közzétett Pályázati 
Felhívással a Pécs 94,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
használatára megindított pályázati eljárásban 11/2020. (I. 7.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Karc FM Média Kft., és PJ/29468-6/2019. 
iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást, az Mttv. 63. § (1) 
bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Karc FM Média Kft.-vel a 
Pécs 94,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, és egyúttal a Karc FM Média Kft. 
pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi a Karc FM Média 
Kft. Pécs 94,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba 
kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 
MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + 
Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

A Médiatanács 57/2020. (I. 28.) számú döntése 
a Pécs 94,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 
használatára 2019. szeptember 27-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárásban nyertes Karc FM Média Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása (Karc FM Média Kft. – Budapest 105,9 MHz + 

Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 
96,2 MHz + Győr 88,1 MHz) 

A Médiatanács az 56/2020. (I. 28.) számú döntés elfogadása esetén hozzájárul a Karc FM 
Média Kft. Pécs 94,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 
médiaszolgáltatás) a Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz 
+ Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás) történő hálózatba 
kapcsolódása okán a Karc FM Média Kft. Budapest 105,9 MHz + Székesfehérvár 106,6 MHz 
+ Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz 
médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének módosításához. 

22. 27/2020. Bejelentés a Radio Plus Kft. Rádió1 adóján 2019. augusztus 30-án 6 órától 
sugárzott Balázsék című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése] – előzmény: 
654/2019 számú előterjesztés 
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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 58/2020. (I. 28.) számú döntése 
bejelentés a Radio Plus Kft. Rádió1 adóján 2019. augusztus 30-án 6 órától sugárzott 

Balázsék című műsorszámmal kapcsolatban [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjának megsértése] 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Rádió1 adón 2019. augusztus 30-
án, 6 órától sugárzott Balázsék című műsorszám közzétételével megsértette az Mttv. 9. § 
(5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének 
bb) pontja alapján 350 000 Ft bírsággal sújtja. 

2. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos 
levélben tájékoztatja a bejelentőt. 

23. 28/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. 
december 21-én 6 óra 1 perces kezdettel sugárzott „Szombat reggel” című 
műsorszámon belül 7 óra 24 másodperctől közzétett „Krónika” című műsorszámban 
07:11:47–07:12:43 óra között közreadott híradással kapcsolatban 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Hozzászólt Budai László és Meszleny László. 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 59/2020. (I. 28.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. december 21-én 6 óra 1 perces 
kezdettel sugárzott „Szombat reggel” című műsorszámon belül 7 óra 24 másodperctől 

közzétett „Krónika” című műsorszámban 07:11:47-07:12:43 óra között közreadott híradással 
kapcsolatban 

A Médiatanács a Kérelmező kiegyensúlyozottsági kérelmére indult eljárásban megállapítja, 
hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a Kossuth Rádió adóján 2019. december 21-én 
6 óra 1 perces kezdettel sugárzott „Szombat reggel” című műsorszámon belül 7 óra 24 
másodperctől közzétett „Krónika” című műsorszámban 07:11:47-07:12:43 óra között 
közreadott híradásával nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 12. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést. 

24. 29/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. 
december 18-án 06:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című 
műsorszámban 08:49:31-08:56:52 óra között közreadott műsorszegmenssel 
kapcsolatban 

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: 
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A Médiatanács 60/2020. (I. 28.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelem a 

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. december 18-án án 
06:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámban 08:49:34-

08:56:52 óra között közreadott műsorszegmenssel kapcsolatban 

A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2019. december 18-án 06:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, 
Magyarország!” című műsorszámban 08:49:34-08:56:52 óra között közreadott 
műsorszegmenssel nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában, valamint a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 
12. § (2) bekezdésében meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 

25. 30/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. 
december 20-án 06:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című 
műsorszámban 07:21:40-07:28:49 óra között közreadott műsorszegmenssel 
kapcsolatban 

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 61/2020. (I. 28.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelem a 

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. december 20-án 06:00:01 
órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámban 07:21:40-07:28:49 

óra között közreadott műsorszegmenssel kapcsolatban 

A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2019. december 20-án 06:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, 
Magyarország!” című műsorszámban 07:21:40-07:28:49 óra között közreadott 
műsorszegmenssel nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában, valamint a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 
12. § (2) bekezdésében meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. 

26. 31/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2020. január 
5-én 6 órai kezdettel sugárzott „Vasárnapi Újság” című műsorszámon belül 7 órától 
közzétett „Krónika” című műsorszámban 07:02:51–07:03:26 óra között közreadott 
híradással kapcsolatban 

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 62/2020. (I. 28.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2020. január 5-én 6 órai kezdettel 
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sugárzott „Vasárnapi Újság” című műsorszámon belül 7 órától közzétett „Krónika” című 
műsorszámban 07:02:51-07:03:26 óra között közreadott híradással kapcsolatban 

A Médiatanács a Kérelmező kiegyensúlyozottsági kérelmére indult eljárásban megállapítja, 
hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a Kossuth Rádió adóján 2020. január 5-én 6 órai 
kezdettel sugárzott „Vasárnapi Újság” című műsorszámon belül 7 órától közzétett „Krónika” 
című műsorszámban 07:02:51-07:03:26 óra között közreadott híradásával nem sértette meg 
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
(Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét és a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 
12. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést. 

27. 32/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. 
december 30-án 06 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című 
műsorszámban 06:33:21-06:44:57 óra között közzétett műsorszegmenssel 
kapcsolatban 

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 63/2020. (I. 28.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2019. december 30-án 06 órai 

kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámon belül 06:33:21-06:44:57 
óra között közzétett műsorszegmenssel kapcsolatban 

A Médiatanács érdemben elutasítja Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének 
kiegyensúlyozottsági kérelmét, és megállapítja, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
a Kossuth Rádió adóján 2019. december 30-án 06 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, 
Magyarország!” című műsorszámon belül 06:33:21-06:44:57 óra között közzétett 
műsorszegmenssel nem sértette meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §-ában meghatározott kiegyensúlyozott 
tájékoztatás követelményét és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 12. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést. 

28. 34/2020. A körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. novemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos 
televíziók és rádiók mintájában [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett 
megsértése a Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió 
médiaszolgáltatásában] 

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 64/2020. (I. 28.) számú döntése 
a körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. novemberi adásainak hatósági 

ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és 
rádiók mintájában [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése a Trial Média 

Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió médiaszolgáltatásában] 
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A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Trial Média Kft.-vel szemben az Smtv. 
20. § (3) bekezdésének egy alkalommal a Balaton Televízió médiaszolgáltatásán 2019. 
november 20-án 8:05:47-kor közzétett támogatói üzenetben történt vélelmezett megsértése 
tárgyában. 

A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 
napon belül terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

29. 36/2020. Bejelentés a Hír TV Zrt. Hír TV csatornáján 2019. november 25-én 21 óra 11 
perctől sugárzott Sajtóklub című műsorszámban elhangzottak miatt [az Smtv. 14. § 
(1), valamint a 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. Hozzászólt Dr. Karas Monika, Meszleny László, 
Dr. Hankiss Ágnes, Szadai Károly és Budai László. A Médiatanács a jelen lévő tagok 
egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, 
és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 65/2020. (I. 28.) számú döntése 
bejelentés a Hír TV Zrt. Hír TV csatornáján 2019. november 25-én 21 óra 11 perctől 

sugárzott Sajtóklub című műsorszámban elhangzottak miatt [az Smtv. 14. § (1), valamint a 
17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 
megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

30. E-3/2020. A Médiatanács követelési állománya (2019. december) 

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

31. E-4/2020. A román médiahatóság SC CEE BROADCASTING CO. SRL 
médiaszolgáltatóval kapcsolatos határozata [CNA – a Mozi+ csatornán 2019. október 
18-án 19 órától sugárzott "Logan - Farkas" című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés] 

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

32. E-5/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 
tárgyában hozott ítéletek/végzések 

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

Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 55 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 
február 4., 11 óra. 

Budapest, 2020. január 30. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Kállay Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 
Médiatanács elnöke 


