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Jegyzőkönyv, amely 2021. január 19-én 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-9. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-9. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-9. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-9. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-9. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Karácsony Kamilla EKAB-igazgatóhelyettes (1. pontnál) 

 Sorbán János gazdasági igazgató (2. pontnál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (3-4. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (5-8. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-9. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 9 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett, 

26/2021. (I. 19.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatót vette napirendre: 

MTVA-2/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának december havi pénzügyi jelentése 

24/2021. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2021. évi elemi költségvetése 

25/2021. A Kaposvár 93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. október 2-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 
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eljárásban nyertes Mária Rádió Frekvencia Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési 

eljárás lezárása 

26/2021. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2020. november 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

felfüggesztése 

27/2021. A körzeti és azon országos vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. októberi és novemberi 

adásainak hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos 

televíziók és rádiók mintájában [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése a Szolnok 

TV Zrt. által üzemeltetett Szolnok TV és a Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett Debrecen 

TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásokban] 

28/2021. A Budakalászi Média Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre állandó megnevezésű 

kisközösségi (Szentendre 91,6 MHz) médiaszolgáltatás 2020. október 12-18. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, 

valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 

541/2020. számú előterjesztés 

29/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. 

november 7-én 09:55:29 és 09:55:59 óra között sugárzott, „A bosszú csapdájában” című műsorszám 

műsorelőzetesét kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

– előzmény: 543/2020. számú előterjesztés 

30/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Kossuth Rádió állandó 

megnevezésű, közszolgálati rádiós médiaszolgáltatáson 2020. november 28-án 13 óra 32 perces 

kezdettel sugárzott „Rádiókabaré” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9-10. §-aiban, 

valamint az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt törvényi rendelkezések érvényesülésének 

vizsgálata] 

T-2/2021. Új eljárás lefolytatása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a Médiatanács által hozott 

352/2020. (IV. 21.) számú határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában született 30.K.705.120/2020/8. 

sorszámú ítélet alapján 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-2/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának december havi pénzügyi jelentése 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

2. 24/2021. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 2021. évi elemi költségvetése 

Sorbán János 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 27/2021. (I. 19.) számú döntése: a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2021. évi elemi 
költségvetéséről 

A Médiatanács elfogadja az előterjesztésben bemutatott és az előterjesztés mellékleteként benyújtott 

2021. évi elemi költségvetés űrlapgarnitúrát. 

3. 25/2021. A Kaposvár 93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. október 2-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárásban nyertes Mária Rádió Frekvencia 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 28/2021. (I. 19.) számú döntése: a Kaposvár 93,1 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. október 2-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Mária Rádió 
Frekvencia Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása (Mária Rádió Frekvencia Kft. – 
Kaposvár 93,1 MHz) 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Kaposvár 93,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2020. október 2-án közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárásban az 1140/2020. (XII. 22.) számú határozatával megállapította, 

hogy a pályázati eljárás nyertese a Mária Rádió Frekvencia Kft., valamint a PJ/27108-6/2019. 

számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) 

bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés I. számú 

mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Mária Rádió 

Frekvencia Kft.-vel a Kaposvár 93,1 MHz médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használata tekintetében, a Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázati ajánlatában foglaltaknak 

megfelelően. 

2. A Médiatanács a Mária Rádió Frekvencia Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) 

bekezdése szerint engedélyezi a Mária Rádió Frekvencia Kft. Kaposvár 93,1 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó 

médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását az FM 4 Rádió Kft. Budapest 88,8 MHz + Göd 

97,3 MHz + Törökbálint 97,6 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás). 

A Médiatanács 29/2021. (I. 19.) számú döntése: a Kaposvár 93,1 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. október 2-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Mária Rádió 
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Frekvencia Kft. vonatkozásában megindított hatósági 
szerződéskötési eljárás lezárása (FM 4 Rádió Kft. – Budapest 88,8 
MHz + Göd 97,3 MHz + Törökbálint 97,6 MHz) 

A Médiatanács a 28/2021. (I. 19.) számú döntésére tekintettel hozzájárul az FM 4 Rádió Kft. Budapest 

88,8 MHz + Göd 97,3 MHz + Törökbálint 97,6 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási 

jogosultságára, mint hálózatos médiaszolgáltatásra vonatkozó hatósági szerződésének az 

előterjesztés II. számú mellékletében foglaltak szerinti módosításához. 

4. 26/2021. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. november 4-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

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 30/2021. (I. 19.) számú döntése: a Budapest 92,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2020. november 4-én közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás felfüggesztése 

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Médiatanács 1135/2020. (XII. 22.) és 1137/2020. (XII. 22.) 

számú, pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzései ellen közigazgatási per iránti keresetet 

nyújtottak be – az Mttv. 58. § (2) bekezdése alapján a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. november 4-én megindított 

pályázati eljárást a bíróság jogerős határozatáig felfüggeszti. 

5. 27/2021. A körzeti és azon országos vételkörzetű 
médiaszolgáltatók 2020. októberi és novemberi adásainak 
hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a 
rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók 
mintájában [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 
megsértése a Szolnok TV Zrt. által üzemeltetett Szolnok TV 
és a Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett 
Debrecen TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásokban] 

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 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 31/2021. (I. 19.) számú döntése: a körzeti és azon 
országos vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. októberi és 
novemberi adásainak hatósági ellenőrzése, amelyek nem 
szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók 
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mintájában [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 
megsértése a Szolnok TV Zrt. által üzemeltetett Szolnok TV állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Szolnok TV Zrt.-vel szemben az Smtv. 20. § (9) 

bekezdésének a Szolnok TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. október 28-án 16 óra 

57 perctől közzétett „ÉPI-TECH Magazin” 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. 

A Médiatanács 32/2021. (I. 19.) számú döntése: a körzeti és azon 
országos vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. októberi és 
novemberi adásainak hatósági ellenőrzése, amelyek nem 
szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók 
mintájában [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 
megsértése a Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett 
Debrecen TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásokban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel szemben az 

Smtv. 20. § (9) bekezdésének a Debrecen TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. 

november 3-án 17 óra 45 perctől közzétett „ÉPI-TECH Magazin” 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. 

6. 28/2021. A Budakalászi Média Kft. által üzemeltetett Rádió 
Szentendre állandó megnevezésű kisközösségi (Szentendre 
91,6 MHz) médiaszolgáltatás 2020. október 12-18. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint 
a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés 
megsértése] – előzmény: 541/2020. számú előterjesztés 

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 33/2021. (I. 19.) számú döntése: a Budakalászi Média 
Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre állandó megnevezésű 
kisközösségi (Szentendre 91,6 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2020. 
október 12-18. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése 
során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint 
a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés 
megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Budakalászi Média Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az 

általa üzemeltetett Rádió Szentendre állandó megnevezésű kisközösségi (Szentendre 91,6 MHz) 

rádiós médiaszolgáltatás 2020. október 12-18. közötti működése során megsértette a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt 

rendelkezést, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja 

alapján 20.000,- Ft bírsággal sújtja. 

7. 29/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. november 7-én 
09:55:29 és 09:55:59 óra között sugárzott, „A bosszú 
csapdájában” című műsorszám műsorelőzetesét kifogásoló 
bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések 
érvényesülésének vizsgálata] – előzmény: 543/2020. számú 
előterjesztés 

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 34/2021. (I. 19.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. 
november 7-én 09:55:29 és 09:55:59 óra között sugárzott, „A bosszú 
csapdájában” című műsorszám műsorelőzetesét kifogásoló 
bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének 
vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 

145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt, valamint a hatósági 

ellenőrzés eredményéről a Médiaszolgáltatót. 

8. 30/2021. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 
üzemeltetett Kossuth Rádió állandó megnevezésű, 
közszolgálati rádiós médiaszolgáltatáson 2020. november 
28-án 13 óra 32 perces kezdettel sugárzott „Rádiókabaré” 
című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9-10. §-
aiban, valamint az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdéseiben 
foglalt törvényi rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

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 35/2021. (I. 19.) számú döntése: a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Kossuth Rádió 
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állandó megnevezésű, közszolgálati rádiós médiaszolgáltatáson 
2020. november 28-án 13 óra 32 perces kezdettel sugárzott 
„Rádiókabaré” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9-
10. §-aiban, valamint az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt 
törvényi rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 

145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

9. T-2/2021. Új eljárás lefolytatása a Magyar RTL Televízió Zrt.-
vel szemben a Médiatanács által hozott 352/2020. (IV. 21.) 
számú határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában született 
30.K.705.120/2020/8. sorszámú ítélet alapján 

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 36/2021. (I. 19.) számú döntése: új eljárás 
lefolytatása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a Médiatanács 
által hozott 352/2020. (IV. 21.) számú határozat bírósági 
felülvizsgálata tárgyában született, a Fővárosi Törvényszék által 
hozott, 30.K.705.120/2020/8. sorszámú ítélete alapján 

A Médiatanács, mint Másodfokú Hatóság a Fővárosi Törvényszék 30.K.705.120/2020/8. sorszámú 

ítéletében foglaltakra tekintettel lefolytatott, K/1796-23/2020. számú megismételt eljárásban a Magyar 

RTL Televízió Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) fellebbezésében foglaltaknak részben helyt 

adva, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 2020. február 27-én kelt, MN/1796-6/2020. 

számú határozatát (a továbbiakban: Elsőfokú határozat) a Médiaszolgáltató RTL Klub csatornáján a 

2020. január 19-én 18 órától sugárzott „RTL Híradó – Esti kiadás” című műsorszámának kezdete előtt, 

17:58:38-kor kezdődött a „Híradó 18:00-kor” című felvezetése tekintetében megváltoztatja, és erre 

tekintettel a jogkövetkezmény újbóli meghatározása körében az Mttv. 14. §-ának egy alkalommal 

történt megsértése miatt a Médiaszolgáltatót 250 000 Ft bírság megfizetésére kötelezi. Ezen 

túlmenően a fellebbezést elutasítja, és az Elsőfokú határozatot egyebekben helybenhagyja. 

Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 59 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. január 

26. 11 óra. 

Budapest, 2021. január 25. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


