
JEGYZŐKÖNYV, 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2020. február 4-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-19. pontoknál) 
Budai László Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 
Meszleny László Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

Szadai Károly Médiatanács-tag (1-19. pontoknál) 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

dr. Andrássy György főosztályvezető (1-19. pontoknál 
Tafferner Éva kommunikációs igazgató (1-19. pontoknál) 

Mádl András főosztályvezető (1-19. pontoknál) 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető (1-19. pontoknál) 

dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes (1-19. pontoknál) 
dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgatóhelyettes (1-19. pontoknál) 

dr. Beke-Nagy Kitti a jegyzőkönyv vezetője (1-19. pontoknál) 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen van: 

Lengyel Attila támogatási csoportvezető (1-4. pontoknál) 
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Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 05 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett, 66/2020. (II. 4.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

MTVA-12/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció Kft. határidő-módosítási kérelme 
MTVA-15/2020. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA KREATÍV Bt. határidő-módosítási kérelme 
MTVA-16/2020. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2019 pályázati eljárás lezárása 
MTVA-17/2020. Beszámoló az MTVA Mecenatúra szervezeti egység 2019. IV. negyedévi 
tevékenységéről 
45/2020. A Heves 93,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 
46/2020. A Miskolc 96,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 
47/2020. A Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2019. december 19-én közzétett pályázati felhívásra 
2020. január 20-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
51/2020. A Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2019. november 8-án közzétett pályázati 
felhívásra 2019. december 10-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata 
52/2020. A Fehérvár Médiacentrum Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján 
ideiglenes hatósági szerződés megkötésére a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 
53/2020. Az Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti harminc napos ideiglenes hatósági szerződés 
megkötése iránt B. B. Zs. kérelmére indult hatósági eljárás megszüntetése 
54/2020. A Szombathely 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2019. szeptember 19-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárásban nyertes LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. vonatkozásában megindított 
hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 
33/2020. A Klubrádió Zrt. körzeti, közösségi médiaszolgáltató Klubrádió adóján 2019. 
november 11-én 10 órától sugárzott Ötös című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 
17. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
48/2020. 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 megsértése] 
– előzmény: 682/2019. számú előterjesztés 
49/2020. A Média Vivantis Zrt. Life TV csatornáján 2020. január 12-én 18 óra 45 perctől és 19 
óra 51 perctől sugárzott "Nyugi! Köztünk marad…" című műsorszámokat kifogásoló bejelentés 
[az Mttv. 9. § (4) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés b) pontja érvényesülésének 
vizsgálata] 
50/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub csatornán 
2019. december 1-jén közzétett "Lifestyle" című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 
20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 
T-2/2020. A TRIVERO Kft. által 2019. december 14-én benyújtott, az Autopro.hu című 
nyomtatott sajtótermék nyilvántartási adatainak módosítása tárgyában a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatala által CE/30079-2/2019. számon meghozott elsőfokú 
határozatával szembeni fellebbezési kérelmének visszautasítása 
T-3/2020. A TRIVERO Kft. által 2019. december 14-én benyújtott, az Autopro.hu című 
internetes sajtótermék nyilvántartási adatainak módosítása tárgyában a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatala által CE/30081-3/2019. számon meghozott elsőfokú 
határozatával szembeni fellebbezési kérelmének visszautasítása 
B-1/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. december) 
E-6/2020. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban bekövetkezett 
változások (2019. július 1. - 2020. január 31.) 
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Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-12/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk Produkció 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 67/2020. (II. 4.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Becsengetünk 

Produkció 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 Becsengetünk Produkció Kft. „Traumáinkon innen 
és túl” című, MA-EMBERJUDIT2018-43/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében 
a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási 
határidő 2020. május 30-ára, a beszámolási határidő 2020. július 15-ére, valamint a 
bemutatási határidő 2020. december 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. 

2. MTVA-15/2020. A Médiatanács által meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA KREATÍV 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 68/2020. (II. 4.) számú döntése 
a MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-

KREATÍV Bt. kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú döntésével 
az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. „Cserebogarak – 
4. epizód – Papp Laci” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2018-41/2018. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. április 28-ára, a beszámolási határidő 2020. 
június 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. december 31-ére történő módosításához. 

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. 
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3. MTVA-16/2020. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2019 pályázati eljárás 
lezárása 

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 69/2020. (II. 4.) számú döntése 
a KMUSZ2019 pályázati eljárás lezárásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 672/2019. (VI. 4.) számú döntésével 
a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 
folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi 
vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2019 pályázati eljárást lezárja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy 5 napon belül a pályázati 
eljárás lezárásáról szóló közleményt – a megjelentetéssel azonos módon – hozza 
nyilvánosságra. 

4. MTVA-17/2020. Beszámoló az MTVA Mecenatúra szervezeti egység 2019. IV. 
negyedévi tevékenységéről 

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 70/2020. (II. 4.) számú döntése 
az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2019. IV. negyedévi tevékenységéről szóló 

beszámolójáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Mecenatúra 
Igazgatóság 2019. IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

5. 45/2020. A Heves 93,7 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 71/2020. (II. 4.) számú döntése 
a Heves 93,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Heves 93,7 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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6. 46/2020. A Miskolc 96,3 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 72/2020. (II. 4.) számú döntése 
a Miskolc 96,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Miskolc 96,3 MHz körzeti 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 
végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

7. 47/2020. A Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2019. december 19-én közzétett 
pályázati felhívásra 2020. január 20-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki 
vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd megválaszolta a felmerült kérdéseket. 
Ezt követően 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 73/2020. (II. 4.) számú döntése 
a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2019. december 19-én közzétett pályázati 

felhívásra 2020. január 20-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Magyar 
Katolikus Rádió Alapítvány) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a 
Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2019. december 19-én közzétett Pályázati 
Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak 
szerint – hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Magyar 
Katolikus Rádió Alapítvány pályázót a Pályázati Felhívás 2.6.10.21. pontja szerinti nyilatkozat 
megfelelő tartalmú benyújtása, valamint a Pályázati Felhívás 2.6.11.1. e) pontjának 
mindenben megfelelő banki igazolás benyújtása tekintetében. 

A Médiatanács 74/2020. (II. 4.) számú döntése 
a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2019. december 19-én közzétett pályázati 

felhívásra 2020. január 20-án beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (RÁDIÓ 
HORIZONT Kft.) 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben a RÁDIÓ HORIZONT Kft. 
pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, valamint a 
Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség használatára 2019. december 19-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja 
szerint megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) 
bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 
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8. 51/2020. A Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
kereskedelmi jelleggel történő használatára 2019. november 8-án közzétett 
pályázati felhívásra 2019. december 10-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki 
vizsgálata 

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

A Médiatanács 75/2020. (II. 4.) számú döntése  
a Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jelleggel történő használatára 2019. november 8-án közzétett pályázati felhívásra 2019. 
december 10-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (GloboSyS Hungary Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.10.8.1. pontja alapján 
pályázati nyilvántartásba veszi a Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség kereskedelmi jelleggel történő használata tekintetében 2019. november 8-án 
közzétett pályázati felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó GloboSyS Hungary Kft. pályázót. 

A Médiatanács 76/2020. (II. 4.) számú döntése  
a Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jelleggel történő használatára 2019. november 8-án közzétett pályázati felhívásra 2019. 

december 10-én beérkezett pályázati ajánlatok alaki vizsgálata (Projektpro Bt.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.10.8.3. pontja 
alapján, a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2019. november 8-án közzétett, a 
Békés 94,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára pályázati 
ajánlatot benyújtó Projektpro Bt. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét megtagadja, 
tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja és a 
Pályázati Felhívás 1.10.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

9. 52/2020. A Fehérvár Médiacentrum Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján 
ideiglenes hatósági szerződés megkötésére a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 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 77/2020. (II. 4.) számú döntése 
a Fehérvár Médiacentrum Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése alapján ideiglenes 
hatósági szerződés megkötésére a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 

A Médiatanács az Mttv. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján ideiglenes hatósági szerződést 
köt a Fehérvár Médiacentrum Kft.-vel a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség 2020. február 9. és 2020. március 9. közötti időszakban történő 
használatára, kereskedelmi jelleggel az előterjesztés mellékletét képező ideiglenes hatósági 
szerződés szerint. 
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10. 53/2020. Az Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti harminc napos ideiglenes hatósági 
szerződés megkötése iránt B. B. Zs. kérelmére indult hatósági eljárás 
megszüntetése 

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 78/2020. (II. 4.) számú döntése 
az Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti harminc napos ideiglenes hatósági szerződés 

megkötése iránt B. B. Zs. kérelmére indult hatósági eljárás megszüntetése 

A Médiatanács B. B. Zs. kérelmére indult Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti 30 (harminc) napos 
ideiglenes hatósági szerződés megkötésére irányuló hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint 
megszünteti.  

11. 54/2020. A Szombathely 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. szeptember 19-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. 
vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd megválaszolta a felmerült kérdéseket. 
Ezt követően 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 79/2020. (II. 4.) számú döntése 
a Szombathely 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2019. szeptember 19-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. vonatkozásában megindított hatósági 

szerződéskötési eljárás lezárása (LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. – Szombathely 97,1 MHz) 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Szombathely 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. szeptember 19-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban a 30/2020. (I. 14.) számú határozatával 
megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft., valamint a 
PJ/18549-6/2019. számú 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 LÁNCHÍD 
RÁDIÓ Kft.-vel a Szombathely 97,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság közösségi jellegű 
használata tekintetében, a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

A Médiatanács 80/2020. (II. 4.) számú döntése 
a Szombathely 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2019. szeptember 19-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes LÁNCHÍD RÁDIÓ 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 a 79/2020. (II. 4.) számú döntése elfogadása esetén, amely értelmében a 
LÁNCHÍD RÁDIÓ Kft. Zalaegerszeg 88,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultsága kibővül a médiaszolgáltató Szombathely 97,1 MHz médiaszolgáltatási 
jogosultságával, hozzájárul 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 + a 
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Győr 88,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés 
módosításához. 

12. 33/2020. A Klubrádió Zrt. körzeti, közösségi médiaszolgáltató Klubrádió adóján 
2019. november 11-én 10 órától sugárzott Ötös című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Smtv. 17. § (1) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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 81/2020. (II. 4.) számú döntése 
a Klubrádió Zrt. körzeti, közösségi médiaszolgáltató Klubrádió adóján 2019. november 11-én 

10 órától sugárzott Ötös című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) 
bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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

13. 48/2020. 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 megsértése] – előzmény: 682/2019. számú előterjesztés 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, majd megválaszolta a felmerült kérdéseket. Ezt 
követően 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 82/2020. (II. 4.) 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 

megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub médiaszolgáltatásán 2019. 
szeptember 14-én 11 óra 25 perces kezdettel sugárzott „Édesítő” című műsorszám 
közzététele során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 
187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 215.000 Ft bírsággal sújtja. 

14. 49/2020. A Média Vivantis Zrt. Life TV csatornáján 2020. január 12-én 18 óra 45 
perctől és 19 óra 51 perctől sugárzott "Nyugi! Köztünk marad…" című 
műsorszámokat kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (4) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés b) pontja érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést, majd megválaszolta a felmerült kérdéseket. Ezt 
követően a Médiatanács a tagok 3/5 arányú (Dr. Karas Monika, Dr. Hankiss Ágnes, Szadai 
Károly) igen szavazattal, 1/5 arányú nem szavazattal (Meszleny László) és 1/5 arányú 
tartózkodás (Budai László) mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi 
döntést hozta: 

A Médiatanács 83/2020. (II. 4.) számú döntése 
a Media Vivantis Zrt. Life TV csatornáján 2020. január 12-én 18 óra 45 perctől és 19 óra 51 
perctől sugárzott „Nyugi! Köztünk marad…” című műsorszámokat kifogásoló bejelentés [az 
Mttv. 9. § (4) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés b) pontja érvényesülésének vizsgálata] 
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A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 
bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

15. 50/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub 
csatornán 2019. december 1-jén közzétett "Lifestyle" című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 

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 84/2020. (II. 4.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. 
december 1-jén közzétett „Lifestyle” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 

(9) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben 
az Smtv. 20. § (9) bekezdésének az RTL Klub médiaszolgáltatásán 2019. december 1-jén 
10:29:04-től sugárzott „Lifestyle” 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. 

16. T-2/2020. A TRIVERO Kft. által 2019. december 14-én benyújtott, az Autopro.hu című 
nyomtatott sajtótermék nyilvántartási adatainak módosítása tárgyában a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala által CE/30079-2/2019. számon meghozott 
elsőfokú határozatával szembeni fellebbezési kérelmének visszautasítása 

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 85/2020. (II. 4.) számú döntése 
a TRIVERO Kft. által 2019. december 14-én benyújtott, az Autopro.hu című nyomtatott 

sajtótermék nyilvántartási adatainak módosítása tárgyában a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala által CE/30079-2/2019. számon meghozott elsőfokú határozatával 

szembeni fellebbezési kérelmének visszautasítása tárgyában 

A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a TRIVERO Kft. fellebbező által a Hivatal 
CE/30079-2/2019. számon meghozott elsőfokú határozata elleni fellebbezési kérelmét az Ákr. 
46. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszautasítja. 

17. T-3/2020. A TRIVERO Kft. által 2019. december 14-én benyújtott, az Autopro.hu című 
internetes sajtótermék nyilvántartási adatainak módosítása tárgyában a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala által CE/30081-3/2019. számon meghozott 
elsőfokú határozatával szembeni fellebbezési kérelmének visszautasítása 

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: 
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A Médiatanács 86/2020. (II. 4.) számú döntése 
a TRIVERO Kft. által 2019. december 14-én benyújtott, az Autopro.hu című internetes 

sajtótermék nyilvántartási adatainak módosítása tárgyában a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala által CE/30081-3/2019. számon meghozott elsőfokú határozatával 

szembeni fellebbezési kérelmének visszautasítása tárgyában 

A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a TRIVERO Kft. fellebbező által a Hivatal 
CE/30081-3/2019. számon meghozott elsőfokú határozata elleni fellebbezési kérelmét az Ákr. 
46. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszautasítja. 

18. B-1/2020. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. december) 

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 87/2020. (II. 4.) számú döntése 
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2019. december) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

19. E-6/2020. A földfelszíni rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók cégadataiban 
bekövetkezett változások (2019. július 1. - 2020. január 31.) 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 05 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 
február 11., 11 óra. 

Budapest, 2020. február 5. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Beke-Nagy Kitti s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 
Médiatanács elnöke 


