
JEGYZŐKÖNYV, 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2020. március 3-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 

Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-22. pontoknál) 
Budai László Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 
Meszleny László Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

Szadai Károly Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

Az NMHH részéről jelen vannak: 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (1-22. pontoknál) 
Tafferner Éva igazgató (1-22. pontoknál) 

dr. Karácsony Kamilla EKAB igazgatóhelyettes (1-22. pontoknál) 
dr. Andrássy György főosztályvezető (1-22. pontoknál) 

Mádl András főosztályvezető (1-22. pontoknál) 
Sarlós Péterné főosztályvezető (1-22. pontoknál 

dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető-helyettes (1-22. pontoknál) 
dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes (1-22. pontoknál) 
dr. Kállay Eszter a jegyzőkönyv vezetője (1-22. pontoknál) 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 

dr. Molnár Szabolcs gazdasági és vagyongazdálkodási igazgató (1-5. pontoknál) 
Lengyel Attila támogatási csoportvezető (1-5. pontoknál) 
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Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 15 perckor megnyitotta, és megállapította annak 
határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 
mellett, 125/2020. (III. 3.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 
napirendre: 

MTVA-26/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. évi 
költségvetésének módosítása 
MTVA-27/2020. Az Általános Pályázati Feltételek 
MTVA-28/2020. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató 
magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására 
(RÁDIÓÁLLANDÓ2020) 
MTVA-29/2020. Pályázati felhívás kibocsátása televíziós közéleti magazinműsor, illetve 
televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására 
(TVÁLLANDÓ2020) 
MTVA-30/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított VIDEO PONTES SRL. és a FILM POSITIVE Productions Kft. 
mint pénzügyi lebonyolító bemutatási határidő-módosítási kérelme és tájékoztatása 
83/2020. A Cece 91,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
84/2020. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 
87/2020. A Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2019. december 20-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
88/2020. Hatósági eljárás indítása a KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM – Karcag 88,0 MHz) 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 
85/2020. A kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § 
(8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) 
86/2020. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) 
95/2020. A Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. január 16-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 
89/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub csatornán 
2019. október 24-én 6 órától közzétett „Reggeli” című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § 
(9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 1/2020. számú előterjesztés 
90/2020. A körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. októberi adásainak hatósági 
ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók 
mintájában [az Smtv. 20. § (3) és (9) bekezdéseinek megsértése a Trial Média Kft. által 
üzemeltetett Balaton Televízió médiaszolgáltatás 2019. október 21-én 19 órától sugárzott „Egy 
csepp egészség” című műsorszámában] – előzmény: 705/2019. számú előterjesztés 
91/2020. Az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. által üzemeltetett Pont Rádió (Mezőtúr 
89,9 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatás 2020. 
január 28-a és február 3-a között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésének vélelmezett megsértése] 
92/2020. Az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. által üzemeltetett Pont Rádió (Mezőtúr 
89,9 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatás 2020. 
január 28 – február 3. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) 
pontjában foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 
93/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által benyújtott kiegyensúlyozottsági 
kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2020. január 31-én 
06:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámban 07:11:12-
07:12:13 óra között közreadott műsorszegmenssel kapcsolatban 
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94/2020. Az ATV Zrt. Magyar ATV csatornáján 2020. január 23-án 17 óra 55 perctől sugárzott 
„A nap híre” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 
82/2020. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2019. II. 
félév) 
T-5/2020. A Magyarországi Szcientológia Egyház fellebbezése az MN/27698-6/2019. számú 
hivatali határozattal szemben 
E-13/2020. A Média- és Hírközlési Biztos 2019. IV. negyedévi beszámolója a 
médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 
E-14/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában 
hozott ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-26/2020. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2019. évi 
költségvetésének módosítása 

Dr. Molnár Szabolcs 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 126/2020. (III. 3.) számú döntése 
felhatalmazás az MTVA 2019. évi költségvetésének módosítására 

A Médiatanács felhatalmazza az NMHH Elnökét, hogy az MTVA költségvetésében az alábbi 
átcsoportosítást elvégezze. 

1. Az MTVA költségvetés kiadási oldalának „5. Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. 
támogatása (ZEI)” kiadási előirányzatát tekintettel a befolyt export árbevételre 50,0 
millió forinttal csökkenti. 

2. Az MTVA költségvetés kiadási oldalának „4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatásai és 
vagyonkezelési tevékenység kiadásai” személyi juttatások és járulékok kiadási 
előirányzatát 50,0 millió forinttal növeli. 

2. MTVA-27/2020. Az Általános Pályázati Feltételek 

Lengyel Attila ismertette az előterjesztést, majd válaszolt dr. Karas Monika, Meszleny László 
és Budai László kérdéseire. 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 127/2020. (III. 3.) számú döntése 
az Általános Pályázati Feltételekről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az Általános Pályázati 
Feltételek dokumentumot a jelen döntés mellékletét képező formában. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy az új Általános Pályázati 
Feltételeket 5 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé. 
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a döntés mellékletei:  
a Felügyelőbizottság határozata 
Általános Pályázati Feltételek (ÁPF) 

3. MTVA-28/2020. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, közérdekű 
szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének 
támogatására (RÁDIÓÁLLANDÓ2020) 

Lengyel Attila ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjai hozzászóltak az 
előterjesztésben foglaltakhoz. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett az előterjesztésben foglalt javaslatot azzal a módosítással fogadta el, hogy 
a döntési javaslat mellékletélt képező Pályázati felhívás a 6.1. d), 6.2. c), valamint 6.3. c) 
pontjaiban szereplő „a támogatott műsorszámok kezdési időpontja reggel 6.00 óra és este 
23:00 óra között kerülhet meghatározásra a műsorkínálatban” kitétel az alábbira változik: „a 
támogatott műsorszámok kezdési időpontja helyi idő szerint reggel 6.00 óra és este 23:00 
óra között kerülhet meghatározásra a műsorkínálatban”. A fenti módosítás figyelembe 
vételével a Médiatanács az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 128/2020. (III. 3.) számú döntése 
a RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati felhívás kibocsátásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a rádiós hírműsor, 
közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének 
támogatására vonatkozó RÁDIÓÁLLANDÓ2020 pályázati felhívást és kapcsolódó 
mellékleteit a döntés mellékletét képező formában. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy döntésének megfelelően 5 
munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 

a döntés mellékletei: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 
– pályázati kérelem űrlap 
– pályázó nyilatkozata 
– részletes költségvetés 
– szerkesztői nyilatkozat 

4. MTVA-29/2020. Pályázati felhívás kibocsátása televíziós közéleti magazinműsor, 
illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására 
(TVÁLLANDÓ2020) 

Lengyel Attila ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjai hozzászóltak az 
előterjesztésben foglaltakhoz. 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 129/2020. (III. 3.) számú döntése 
a TVALLANDO2020 pályázati felhívás kibocsátásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a televíziós közéleti 
magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 
támogatására vonatkozó TVALLANDO2020 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a 
döntés mellékletét képező formában. 
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A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási 
tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy döntésének megfelelően 5 
munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit. 

a döntés mellékletei: 
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei: 
– pályázati kérelem űrlap 
– pályázó nyilatkozata 
– részletes költségvetés 
– szerkesztői nyilatkozat 

5. MTVA-30/2020. A Médiatanács által meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított VIDEO PONTES SRL. és a FILM POSITIVE 
Productions Kft. mint pénzügyi lebonyolító bemutatási határidő-módosítási 
kérelme és tájékoztatása 

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 130/2020. (III. 3.) számú döntése 
az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított VIDEO PONTES 

SRL. és a FILM POSITIVE Productions Kft. mint pénzügyi lebonyolító kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével 
a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított VIDEO PONTES SRL. mint kedvezményezett és a 
FILM POSITIVE Productions Kft. mint pénzügyi lebonyolító „Sefket rejtély” című, MA-
EMBERJUDIT2018-9/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a 
kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által  benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul 
a bemutatási határidő 2020. április 30-ára 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. 

6. 83/2020. A Cece 91,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

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

A Médiatanács 131/2020. (III. 3.) számú döntése 
a Cece 91,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Cece 91,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
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Telephely 
Fv 

(MHz) 

ERP 
max 
(kW) 

Heff 
max 
(m) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó - 
(fő) 

Becsült elvi  
ellátottság- 

sztereó -  
(km) 

P A 
Korlátozás 
…°-…°/dB 

Telepítési  
feltételek 

Cece 91,6 1 32 12.000 4-10 V ND - 

A nemzetközileg  
koordinált  

adótelephely:  
18°38’00”;  
46°46’00” 

A Médiatanács 132/2020. (III. 3.) számú döntése 
a Cece 91,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és 

pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Cece 91,6 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

7. 84/2020. A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség pályázati felhívásának véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt Dr. Karas Monika 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 133/2020. (III. 3.) számú döntése 
a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Sátoraljaújhely 
104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló 
pályázati felhívás végleges szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács 
honlapján közzéteszi. 

8. 87/2020. A Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű ha7sználatára 2019. december 20-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

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 134/2020. (III. 3.) számú döntése 
a Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2019. december 20-án 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. december 20-án közzétett, a Miskolc 103,8 MHz körzeti 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
megindított pályázati eljárás eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Miskolc 
103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 
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megindított pályázati eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.12.3.3. pontja alapján a Karc 
FM Média Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Miskolc 103,8 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként 
ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média 
Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés 
megkötésére irányuló eljárást.  

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

9. 88/2020. Hatósági eljárás indítása a KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM – Karcag 88,0 
MHz) kisközösségi rádiós médiaszolgáltatóval szemben 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, majd válaszolt Szadai Károly 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 135/2020. (III. 3.) számú döntése 
hatósági eljárás indítása a KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM – Karcag 88,0 MHz) kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatóval szemben 

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő végzés elfogadásával – hatósági 
eljárást indít a KUN-MÉDIA Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Karcag 88,0 MHz 
kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága tekintetében létrejött hatósági szerződés 
vélelmezett megsértése miatt. 

10. 85/2020. A kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 
vizsgálata (2019. év) 

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

A Médiatanács 136/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) 

tárgyában 

A Médiatanács az AVIPress Media Bt. (Koncertsziget) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 137/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) 

tárgyában 

A Médiatanács az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 
(mindiGO TV – lekérhető tartalmak) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az 
Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
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A Médiatanács 138/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) 

tárgyában 

A Médiatanács az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 
(MinDig TV Plusz – lekérhető tartalmak) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít 
az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 139/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) 

tárgyában 

A Médiatanács a Filmdzsungel Kft. (Filmdzsungel.hu) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 140/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) 

tárgyában 

A Médiatanács az IKON Stúdió Közhasznú Egyesület (IKON Stúdió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 141/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) 

tárgyában 

A Médiatanács az Invitel Távközlési Zrt. (InviTV Videotéka) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 142/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) 

tárgyában 

A Médiatanács a KárpátPress Bt. (KárpátPress) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 143/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) 

tárgyában 

A Médiatanács a TANTRA-ECSTASY Kft. (TANTRA-ECSTASY Art House Filmek) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 
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A Médiatanács 144/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (2019. év) 

tárgyában 

A Médiatanács a TANTRA-ECSTASY Kft. (Taoerotic Art House Filmek) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

11. 86/2020. A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - 
december 31.) 

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

A Médiatanács 145/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Magyar Katolikus 
Rádió Alapítvány (Szent István Rádió)] 

A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány (Szent István Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 146/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [P1 Rádió Kft. 

(101,7 Pécs FM)] 

A Médiatanács a P1 Rádió Kft. (101,7 Pécs FM) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 147/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Pécsi 
Kommunikációs Központ Kft. (Pécs TV)] 

A Médiatanács a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (Pécs TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 148/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Közösségi 
Rádiózásért Egyesület (Spirit FM)] 

A Médiatanács a Közösségi Rádiózásért Egyesület (Spirit FM) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
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A Médiatanács 149/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Kulturális Életért 
Közhasznú Egyesület (Mustár Rádió)] 

A Médiatanács a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület (Mustár Rádió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 150/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Mediorix 
Szolgáltató Bt. (Rádió Szarvas)] 

A Médiatanács a Mediorix Szolgáltató Bt. (Rádió Szarvas) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 151/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Centrum Televízió 
Kft. (Centrum TV)] 

A Médiatanács a Centrum Televízió Kft. (Centrum TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 152/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [New Digital Media 
Kft. (Fit HD)] 

A Médiatanács a New Digital Media Kft. (Fit HD) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 153/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [PROGETTO 

MÉDIA Kft. (FIX)] 

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 154/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [TOLNATÁJ Zrt. 
(Tolnatáj Tv)] 

A Médiatanács a TOLNATÁJ Zrt. (Tolnatáj Tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
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A Médiatanács 155/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Ipoly Média Kft. 
(Ipoly Televízió)] 

A Médiatanács az Ipoly Média Kft. (Ipoly Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 156/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Sanocki Péter 

egyéni vállalkozó (Balmazújváros Televízió)] 

A Médiatanács Sanocki Péter egyéni vállalkozó (Balmazújváros Televízió) 
médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az 
Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 

A Médiatanács 157/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Cuttingroom Bt. 
(Gólya Tv)] 

A Médiatanács a Cuttingroom Bt. (Gólya Tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 158/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Molnár Tv Kft. 

(Rábaközi Televízió)] 

A Médiatanács a Molnár Tv Kft. (Rábaközi Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 159/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Ga-Bu Média Kft. 
(Csurgó Városi Televízió)] 

A Médiatanács a Ga-Bu Média Kft. (Csurgó Városi Televízió) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 160/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Érdi Városi 

Televízió és Kulturális Kft. (Érd Televízió)] 

A Médiatanács az Érdi Városi Televízió és Kulturális Kft. (Érd Televízió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 
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A Médiatanács 161/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Füzesabonyi 

Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. (Füzesabonyi Városi Tv)] 

A Médiatanács a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. (Füzesabonyi Városi 
Tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, 
az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata 
tárgyában. 

A Médiatanács 162/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Enterart 
Produkciós Iroda Bt. (Szilas TV)] 

A Médiatanács az Enterart Produkciós Iroda Bt. (Szilas TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 163/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Kunság-Média 

Nonprofit Kft. (Kiskőrös TV)] 

A Médiatanács a Kunság-Média Nonprofit Kft. (Kiskőrös TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 164/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [IRÁNY Média 2012 
Kft. (Irány Televízió Miskolc)] 

A Médiatanács az IRÁNY Média 2012 Kft. (Irány Televízió Miskolc) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 165/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Actor Informatika 
és Nyomda Kft. (Pont TV)] 

A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. (Pont TV) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 166/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Mezőtúri 
Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri Városi Televízió)] 

A Médiatanács a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri Városi 
Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése 
szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
vizsgálata tárgyában. 
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A Médiatanács 167/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Sárrét Média Bt. 
(Sárrét Tv)] 

A Médiatanács a Sárrét Média Bt. (Sárrét Tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 168/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [RTV Szekszárd 
Kft. (RTV Szekszárd)] 

A Médiatanács az RTV Szekszárd Kft. (RTV Szekszárd) médiaszolgáltatóval szemben 
hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 169/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [DIGART-M Kft. 
(Szentes Tv)] 

A Médiatanács a DIGART-M Kft. (Szentes Tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 
indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 170/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Danubia Televízió 
Nonprofit Kft. (Danubia Televízió)] 

A Médiatanács a Danubia Televízió Nonprofit Kft. (Danubia Televízió) médiaszolgáltatóval 
szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

A Médiatanács 171/2020. (III. 3.) számú döntése 
a kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Kortye Vilmos 

egyéni vállalkozó (WTV)] 

A Médiatanács Kortye Vilmos egyéni vállalkozó (WTV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 
eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában. 

12. 95/2020. A Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. január 16-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati 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 
döntést hozta: 
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A Médiatanács 172/2020. (III. 3.) számú döntése 
a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2020. január 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás lezárása 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati 
eljárásban valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – megállapítja 
az Mttv. 62. § (2) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.12.3.2. pontja alapján, hogy az Mttv. 
62. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen.  

2. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 

13. 89/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub 
csatornán 2019. október 24-én 6 órától közzétett „Reggeli” című műsorszám 
vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – 
előzmény: 1/2020. számú előterjesztés 

A Hivatal részéről dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács 
tagjai hozzászóltak az előterjesztésben foglaltakhoz. 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 173/2020. (III. 3.) számú döntése 
a Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett RTL Klub csatornán 2019. 
október 24-én 6 órától közzétett „Reggeli” című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub médiaszolgáltatásán 2019. 
október 24-én 6 órától sugárzott „Reggeli” című műsorszám közzététele során egy alkalommal 
megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja 
alapján 500 000 Ft bírsággal sújtja. A Médiatanács az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján 
egyúttal megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását. 

14. 90/2020. A körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. októberi adásainak 
hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos 
televíziók és rádiók mintájában [az Smtv. 20. § (3) és (9) bekezdéseinek megsértése 
a Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió médiaszolgáltatás 2019. 
október 21-én 19 órától sugárzott „Egy csepp egészség” című műsorszámában] – 
előzmény: 705/2019. számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 174/2020. (III. 3.) számú döntése 
a körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. októberi adásainak hatósági 

ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és 
rádiók mintájában [az Smtv. 20. § (3) és (9) bekezdéseinek megsértése a Trial Média Kft. 

által üzemeltetett Balaton Televízió médiaszolgáltatás 2019. október 21-én 19 órától 
sugárzott „Egy csepp egészség” című műsorszámában] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió médiaszolgáltatásán 
2019. október 21-én 19:01:04-kor és 19:31:40-kor közzétett támogatói üzenettel egy 
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alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének 
ba) pontja alapján 55 000 Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió médiaszolgáltatásán 
2019. október 21-én 19 órától sugárzott „Egy csepp egészség” című műsorszám közzététele 
során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1) 
bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva 
haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a 
jövőbeni jogsértésektől. 

15. 91/2020. Az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. által üzemeltetett Pont Rádió 
(Mezőtúr 89,9 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2020. január 28-a és február 3-a között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 175/2020. (III. 3.) számú döntése 
az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. által üzemeltetett Pont Rádió (Mezőtúr 89,9 

MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatás 2020. január 
28-a és február 3-a között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 

bekezdésének vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA 
Kft.-vel szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésének a Pont Rádió (Mezőtúr 89,9 MHz) állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatás 2020. január 28-a és február 
3-a között sugárzott műsorában összesen tizenkét 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. 92/2020. Az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. által üzemeltetett Pont Rádió 
(Mezőtúr 89,9 MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi 
médiaszolgáltatás 2020. január 28 – február 3. 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. Rudas-Horváth Krisztina 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 176/2020. (III. 3.) számú döntése 
az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft. által üzemeltetett Pont Rádió (Mezőtúr 89,9 

MHz) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatás 2020. január 
28 – február 3. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 

rendelkezések vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács hatósági eljárást indít az ACTOR INFORMATIKA ÉS NYOMDA Kft.-vel (a 
továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Pont Rádió 
(Mezőtúr 89,9 MHz)  állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi médiaszolgáltatás 
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2020. január 28 – február 3. 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. 

17. 93/2020. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által benyújtott 
kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth 
Rádió adóján 2020. január 31-én 06:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, 
Magyarország!” című műsorszámban 07:11:12-07:12:13 óra között közreadott 
műsorszegmenssel kapcsolatban 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 177/2020. (III. 3.) számú döntése 
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke által benyújtott kiegyensúlyozottsági kérelem a 

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Kossuth Rádió adóján 2020. január 31-én 06:00:01 órai 
kezdettel sugárzott „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámban 07:11:12-07:12:13 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 2020. január 31-én 06:00:01 órai kezdettel sugárzott „Jó reggelt, 
Magyarország!” című műsorszámban 07:11:12-07:12:13 óra között közreadott híradással 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. 

18. 94/2020. Az ATV Zrt. Magyar ATV csatornáján 2020. január 23-án 17 óra 55 perctől 
sugárzott „A nap híre” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) 
és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjai megvitatták az 
előterjesztésben foglaltakat. Dr. Karas Monika az elhangzottakra tekintettel az 
előterjesztésben szereplő döntési javaslattal ellentétben hatósági eljárás megindítására tett 
javaslatot, és ezt a javaslatot tette fel szavazásra. A fentiekre tekintettel a Médiatanács a jelen 
lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 178/2020. (III. 3.) számú döntése 
az ATV Zrt. Magyar ATV csatornáján 2020. január 23-án 17 óra 55 perctől sugárzott „A nap 

híre” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az  Smtv. 17. § (1) és 
(2) bekezdésének vélelmezett megsértése tárgyában a Magyar ATV csatornán 2020. január 
23-án 17 óra 55 perctől sugárzott „A nap híre” című műsorszámban elhangzottakkal 
összefüggésben, és kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel 
kapcsolatban. 
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19. 82/2020. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 
(2019. II. félév) 

A Hivatal részéről Mádl András 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 179/2020. (III. 3.) számú döntése 
Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2019. II. félév) 

A Médiatanács elfogadja a Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók 
műsoraiban (2019. II. félév) c. dolgozatot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács 
honlapján. 

20. T-5/2020. A Magyarországi Szcientológia Egyház fellebbezése az MN/27698-6/2019. 
számú hivatali határozattal szemben 

Dr. Karas Monika ismertette az előterjesztést. A Médiatanács tagjai hozzászóltak az 
előterjesztésben foglaltakhoz. 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 180/2020. (III. 3.) számú döntése 
a Magyarországi Szcientológia Egyház fellebbezése az MN/27698-6/2019. számú hivatali 

határozattal szemben 

A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 
(elsőfokú hatóság) 2019. december 13-án kelt, MN/27698-6/2019. számú határozata ellen a 
Magyarországi Szcientológia Egyház által benyújtott fellebbezési kérelmet elutasítja, és az 
elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

21. E-13/2020. A Média- és Hírközlési Biztos 2019. IV. negyedévi beszámolója a 
médiaszolgáltatókat valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

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

22. E-14/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata 
tárgyában hozott ítéletek/végzések 

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

A napirendi pontok tárgyalását követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 
előterjesztést a Székesfehérvár 99,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívás tervezetéről. 

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 35 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 
március 10. 11 óra. 

Budapest, 2020. március 9. 

A jegyzőkönyvet készítette: 
dr. Kállay Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 
a Médiatanács elnöke 


