
JEGYZŐKÖNYV, 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2020. február 25-én (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-7. pontoknál) 
Budai László Médiatanács-tag (1-7. pontoknál) 

Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-7. pontoknál) 
Meszleny László Médiatanács-tag (1-7. pontoknál) 

Szadai Károly Médiatanács-tag (1-7. pontoknál) 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-7. pontoknál) 
dr. Bánffy Csilla Magdolna osztályvezető (1-7. pontoknál) 
Tafferner Éva kommunikációs igazgató (1-7. pontoknál) 

Mádl András főosztályvezető (1-7. pontoknál) 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető (1-7. pontoknál) 
Sarlós Péterné főosztályvezető (1-7. pontoknál) 

dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes (1-7. pontoknál) 
dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgatóhelyettes (1-7. pontoknál) 

dr. Beke-Nagy Kitti a jegyzőkönyv vezetője (1-7. pontoknál) 
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Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 01 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett, 119/2020. (II. 25.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 
napirendre: 

80/2020. A Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. január 16-án közzétett pályázati felhívásra 2020. február 
17-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 
81/2020. A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) bekezdése 
alapján ideiglenes hatósági szerződés megkötésére a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 
77/2020. Új eljárás lefolytatása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben hozott 253/2012. (II. 
7.) számú határozattal módosított 668/2011. (V. 18.) számú határozat bírósági felülvizsgálata 
során született 20.K.34.304/2016/34. ítélet alapján 
78/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2020. február 5-én 6 órai kezdettel 
sugárzott „Jó reggelt Magyarország!” című műsorszám részét képező „Krónika” című 
műsorszámban 07:12:24-07:13:16 óra között közreadott híradással kapcsolatban 
79/2020. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2019. december 28-án 7 óra 
21 perctől sugárzott Ma reggel című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. a 17. § (1) 
és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
E-11/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. január) 
E-12/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. 80/2020. A Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. január 16-án közzétett pályázati 
felhívásra 2020. február 17-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

Dr. Bánffy Csilla Magdolna 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 120/2020. (II. 25.) számú döntése 
a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. január 16-án közzétett pályázati felhívásra 2020. február 17-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben a Fehérvár Médiacentrum Kft. 
pályázó pályázati nyilvántartásba vételét az Mttv. 58. § (2) bekezdése, valamint a 
Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség használatára 2020. január 16-án közzétett Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja 
szerint megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) 
bekezdés d) és e) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. d) és e) pontja alapján 
alakilag érvénytelen. 

2. 81/2020. A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. kérelme az Mttv. 65. § (1) 
bekezdése alapján ideiglenes hatósági szerződés megkötésére a Székesfehérvár 
99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében 
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Dr. Bánffy Csilla Magdolna 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 121/2020. (II. 25.) számú döntése 
a Székesfehérvár Városgondnoksága 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 Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.-vel a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 2020. március 25-től 2020. április 23–ig 
terjedő időszakban történő használatára, kereskedelmi jelleggel az előterjesztés mellékletét 
képező ideiglenes hatósági szerződés szerint. 

3. 77/2020. Új eljárás lefolytatása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben hozott 
253/2012. (II. 7.) számú határozattal módosított 668/2011. (V. 18.) számú határozat 
bírósági felülvizsgálata során született 20.K.34.304/2016/34. ítélet alapján 

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 122/2020. (II. 25.) számú döntése 
új eljárás lefolytatása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben hozott 253/2012. (II. 7.) 

számú határozattal módosított 668/2011. (V. 18.) számú határozat bírósági felülvizsgálata 
során született 20.K.34.304/2016/34. ítélet alapján 

A Médiatanács a 253/2012. (II. 7.) számú határozattal módosított 668/2011. (V. 18.) számú 
határozat bírósági felülvizsgálata során született 20.K.34.304/2016/34. ítélet alapján a 
jogkövetkezmény újbóli meghatározása céljából lefolytatott megismételt eljárásban a 
Médiaszolgáltatót  

1. az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának 13 alkalommal 
történt megsértése miatt az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 
10 240 000 Ft bírság megfizetésére kötelezi; 

2. az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjának 82 alkalommal történt megsértése miatt az 
Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 1 745 250 Ft bírság megfizetésére 
kötelezi. 

4. 78/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági 
kérelme a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2020. február 
5-én 6 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt Magyarország!” című műsorszám részét 
képező „Krónika” című műsorszámban 07:12:24-07:13:16 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 123/2020. (II. 25.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnökének kiegyensúlyozottsági kérelme a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2020. február 5-én 6 órai kezdettel 
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sugárzott „Jó reggelt Magyarország!” című műsorszám részét képező „Krónika” című 
műsorszámban 07:12:24-07:13:16 óra között közreadott híradással kapcsolatban 

A Médiatanács a Kérelmező kiegyensúlyozottsági kérelmére indult eljárásban megállapítja, 
hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. a Kossuth Rádió 2020. február 5-én 6 órai 
kezdettel sugárzott „Jó reggelt Magyarország!” című műsorszám részét képező „Krónika” című 
műsorszámban 07:12:24-07:13:16 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. 

5. 79/2020. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2019. december 28-
án 7 óra 21 perctől sugárzott Ma reggel című műsorszámot kifogásoló bejelentés 
[az Smtv. a 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

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 124/2020. (II. 25.) számú döntése 
a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 csatornáján 2019. december 28-án 7 óra 21 

perctől sugárzott Ma reggel című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. a 17. § (1) és 
(2) 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. 

6. E-11/2020. A Médiatanács követelés állománya (2020. január) 

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

7. E-12/2020. 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 34 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 
március 3., 11 óra. 

Budapest, 2020. február 25. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Beke-Nagy Kitti s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 
a Médiatanács elnöke 


