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Jegyzőkönyv, amely 2020. október 9-én 
(pénteken) videókonferencia keretében 
megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-18. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-18. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Karácsony Kamilla EKAB-igazgatóhelyettes (1-2. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (3-7. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (8-13. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (14. pontnál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-18. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 9 óra 5 perckor megnyitotta, és megállapította annak határozatképességét. 

A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett, 916/2020. (X. 9.) 

számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-142/2020. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2020 pályázat eljárási határidőinek 

módosítása 
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MTVA-143/2020. A Médiatanács által meghirdetett KMUSZ2020 pályázati eljárás első fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

T-23/2020. Felkérés a Budapest 95,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

T-24/2020. Felkérés a Budapest 89,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

472/2020. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

470/2020. A Győr 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

471/2020. A Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

464/2020. A Tavi Kft. által üzemeltetett TaVi TV állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi 

jellegű médiaszolgáltatás 2020. július 27. és augusztus 2. között sugárzott műsorának hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 435/2020. 

számú előterjesztés 

465/2020. A Digital Media and Communications Zrt. által üzemeltetett Film4 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 20-án 8 óra 35 perctől sugárzott „Vérfagyasztó felújítás” című 

műsorszám vizsgálata [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 

rendelkezések vélelmezett megsértése] 

466/2020. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2020. június 27-én közzétett „Életmódkalauz” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 

(3) és (9) bekezdéseiben foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

467/2020. A Katolikus Rádió Zrt. által üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió 102,6 MHz állandó 

megnevezésű helyi vételkörzetű (Kaposvár 102,6 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. 

augusztus 31-szeptember 6. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

468/2020. Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2020. 

július–augusztus hónapokban közreadott műsorát érintő hatósági ellenőrzés során tett megállapítások 

[az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

469/2020. Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. hírügynökségi feladataival kapcsolatban 

463/2020. A hallássérült nézők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos törvényi előírások 

ellenőrzése (2020. I. félév) 

T-22/2020. K. R. által az MN/17979-3/2020. számú hivatali végzéssel szemben benyújtott fellebbezés 

elbírálása 

E-66/2020. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2020. szeptember hónapban 
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E-67/2020. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2020. szeptember hónapban 

E-68/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-142/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
KMUSZ2020 pályázat eljárási határidőinek módosítása 

Dr. Karácsony Kamilla 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 917/2020. (X. 9.) számú döntése: a KMUSZ2020 
pályázat eljárási határidőinek módosításáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 489/2020. (V. 26.) számú döntésével 

elfogadott KMUSZ2020 pályázati eljárás első fordulójában a Médiatanácsi döntés határidejét 2020. 

október 9. napjára, a szerződéskötési határidejét 2020. november 9. napjára, a második forduló 

beadási határidejét 2020. október 16. 16 órára módosítja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatásért felelős 

szervezet egység vezetőjét, hogy döntéséről az Alap honlapján közlemény formájában haladéktalanul 

tájékoztassa a pályázókat. 

2. MTVA-143/2020. A Médiatanács által meghirdetett 
KMUSZ2020 pályázati eljárás első fordulójában beérkezett 
pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

Dr. Karácsony Kamilla 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 918/2020. (X. 9.) számú döntése: a KMUSZ2020 
pályázati eljárás első fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 489/2020. (V. 26.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2020 pályázati eljárás első fordulójából az alábbi pályázatokat 

érvénytelenség miatt kizárja: 
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iktatószám: MA- 

KMUSZ2020- 

…/2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

16 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió-TV-Dunántúl 

24 Dunaharaszti Ipartestület KisDuna TV Dunaharaszti 

25 Halas Rádió Nonprofit Kft. Halas Rádió 

31 ÉK-TV Kft. Pannon Televízió 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 489/2020. (V. 26.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2020 pályázati eljárás első fordulójában – a jelen döntés 

mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, 

összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit 

kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám: MA- 

KMUSZ2020- 

…/2020. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

1 
Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú  

Tájékoztatásáért Alapítvány 
Szentgál Televízió 1 891 763 

3 Mátyus Lajos SOLTVADKERTI TV 3 452 523 

4 XEROPRESS Bt. Körös Televízió 4 900 000 

5 
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő  

Nonprofit Kft. 
Füzesabonyi Városi Televízió 1 116 000 

6 Regionális Televízió Esztergom Kft. Régió Tv Esztergom 3 996 792 

7 Katolikus Rádió Zrt. Magyar Katolikus Rádió 2 976 867 

8 Katolikus Rádió Zrt. 
Magyar Katolikus Rádió  

102,6 MHz 
2 976 867 

9 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió 2 545 067 

10 Tatai Televízió Közalapítvány Tatai Televízió 4 979 940 

11 Szentendrei Médiaközpont Kft. TV Szentendre 4 714 969 

13 MŰSOR-HANG Zrt. Trend FM 966 805 

14 Balaton Rádió Kft. Balaton Rádió 345 049 
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iktatószám: MA- 

KMUSZ2020- 

…/2020. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

15 FM 4 Rádió Kft. Mária Rádió Völgyhíd 2 997 500 

17 LP Média Kft. "hatoscsatorna" 1 983 660 

18 Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft. BonumTV 5 000 000 

19 MEDIORIX Bt. Rádió Szarvas 870 000 

20 MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft. 90.9 Jazzy Rádió 736 990 

21 Budakalászi Média Kft. TV Budakalász 4 893 252 

22 
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató  

Nonprofit Kft. 
Völgyhíd TV 1 064 378 

27 Mária Rádió Frekvencia Kft. Mária Rádió Pápa 1 571 387 

29 Apostolmédia Nonprofit Kft. Apostol TV 3 883 961 

30 Danubia Televízió Nonprofit Kft. Danubia Televízió 4 605 692 

22 db a megítélt támogatás összesen: 62.469.462 Ft 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 489/2020. (V. 26.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2020 pályázati eljárás első fordulójában – a jelen döntés 

mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az 

alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 

KMUSZ2020- 

…/2020. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

2 Klubrádió Zrt. Klubrádió 

12 DIGART-M Kft. Szentes Televízió 

23 
Zemplén Televízió Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Zemplén TV 

26 CUTTINGROOM Bt. Gólya TV 

28 RTV. Szekszárd Kft. RTV Szekszárd 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 489/2020. (V. 26.) számú döntésével a 
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magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos 

médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő 

támogatására meghirdetett KMUSZ2020 pályázati eljárás első fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás első fordulójának 

eredményéről, és a fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2020. október 1-ei ajánlása 

3. T-23/2020. Felkérés a Budapest 95,3 MHz rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

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 919/2020. (X. 9.) számú döntése: felkérés a Budapest 
95,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Budapest 95,3 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a médiaszolgáltatási lehetőségen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 1 hónap. 

4. T-24/2020. Felkérés a Budapest 89,5 MHz rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

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 920/2020. (X. 9.) számú döntése: felkérés a Budapest 
89,5 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Budapest 89,5 MHz rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. 
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A Médiatanács az Mttv. 49. § (2) bekezdése szerint a frekvenciatervezéshez szükséges elvi 

szempontokat a következők szerint határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: a rádiózási lehetőség biztosítása a médiaszolgáltatási lehetőségen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 1 hónap. 

5. 472/2020. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

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 921/2020. (X. 9.) számú döntése: a Budapest 92,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

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 

Budapest 92,9 5 128 1.646.000 4 - 22 V D 
50º - 70º/6dB 

150º - 180º/14dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely: 

19°02’38”;  

47°29’17” 

A Médiatanács 922/2020. (X. 9.) számú döntése: a Budapest 92,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 92,9 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt hirdetményi úton, 

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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6. 470/2020. A Győr 96,4 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 923/2020. (X. 9.) számú döntése: a Győr 96,4 MHz 
körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Győr 96,4 MHz körzeti 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

7. 471/2020. A Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának 
véglegesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 924/2020. (X. 9.) számú döntése: a Tihany 97,6 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Tihany 97,6 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

8. 464/2020. A Tavi Kft. által üzemeltetett TaVi TV állandó 
megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. július 27. és augusztus 2. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – 
előzmény: 435/2020. 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 925/2020. (X. 9.) számú döntése: a Tavi Kft. által 
üzemeltetett TaVi TV állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, 
közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. július 27. és augusztus 2. 
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között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TaVi TV állandó megnevezésű, helyi 

vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. augusztus 1-jén 19:15:35-től sugárzott 

„Creative chef” című műsorszámot követően 19:36:55-től közzétett médiatartalom miatt egy 

alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) 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. 

9. 465/2020. A Digital Media and Communications Zrt. által 
üzemeltetett Film4 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 20-án 8 óra 35 
perctől sugárzott „Vérfagyasztó felújítás” című műsorszám 
vizsgálata [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) 
bekezdés c) 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 926/2020. (X. 9.) számú döntése: a Digital Media and 
Communications Zrt. által üzemeltetett Film4 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 20-án 8 óra 35 perctől 
sugárzott „Vérfagyasztó felújítás” című műsorszám vizsgálata [az 
Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdés c) pontjában 
foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával közigazgatási 

hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 

bekezdés c) pontjának a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Film4 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 20-án 8 óra 35 perctől sugárzott „Vérfagyasztó felújítás” című 

műsorszámban történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy 

terjessze elő az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát. 

10. 466/2020. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. június 27-
én közzétett „Életmódkalauz” című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) és (9) bekezdéseiben 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: 
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A Médiatanács 927/2020. (X. 9.) számú döntése: az M-RTL Zrt. által 
üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
2020. június 27-én közzétett „Életmódkalauz” című műsorszám 
hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) és (9) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az M-RTL Zrt.-vel szemben az Smtv. 20. § (3) és 

(9) bekezdéseinek az RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. június 27-én 

10:21:33-tól sugárzott „Életmódkalauz” című műsorszámban egy-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. 

11. 467/2020. A Katolikus Rádió Zrt. által üzemeltetett Magyar 
Katolikus Rádió 102,6 MHz állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Kaposvár 102,6 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. augusztus 31-szeptember 6. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 
megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés 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 928/2020. (X. 9.) számú döntése: a Katolikus Rádió 
Zrt. által üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió 102,6 MHz állandó 
megnevezésű helyi vételkörzetű (Kaposvár 102,6 MHz) közösségi 
jellegű médiaszolgáltatás 2020. augusztus 31-szeptember 6. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások 
[az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 
megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Katolikus Rádió Zrt.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Magyar Katolikus Rádió 102,6 MHz 

állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Kaposvár 102,6 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 

2020. augusztus 13-szeptember 6. közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés 

vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel 

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
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12. 468/2020. Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV Spirit állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatás 2020. július–augusztus 
hónapokban közreadott műsorát érintő hatósági ellenőrzés 
során tett megállapítások [az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) 
pontjában foglalt rendelkezés 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 929/2020. (X. 9.) számú döntése: az ATV Zrt. által 
üzemeltetett ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 
2020. július–augusztus hónapokban közreadott műsorát érintő 
hatósági ellenőrzés során tett megállapítások [az Mttv. 33. § (3) 
bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács hatósági eljárást indít az ATV Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 33. § (3) 

bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett ATV Spirit állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatás 2020. július–augusztus hónapokban közreadott műsora során 35 esetben történt 

vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel 

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

13. 469/2020. Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Zrt. hírügynökségi feladataival 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 930/2020. (X. 9.) számú döntése: bejelentés a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. hírügynökségi feladataival 
kapcsolatban 

A Médiatanács nem indít hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének 

megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

14. 463/2020. A hallássérült nézők befogadását segítő 
feliratozással kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése 
(2020. I. félév) 

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: 
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A Médiatanács 931/2020. (X. 9.) számú döntése: A hallássérült 
nézők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos törvényi 
előírások ellenőrzése (2020. I. félév) 

A Médiatanács elfogadja A hallássérült nézők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos törvényi 

előírások ellenőrzése (2020. I. félév) c. anyagot, és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács 

honlapján. 

15. T-22/2020. K. R. által az MN/17979-3/2020. számú hivatali 
végzéssel szemben benyújtott fellebbezés elbírálása 

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 932/2020. (X. 9.) számú döntése: K. R. által az 
MN/17979-3/2020. számú hivatali végzéssel szemben benyújtott 
fellebbezés elbírálása 

A Médiatanács, mint másodfokú hatóság – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának 

(elsőfokú hatóság) 2020. augusztus 7-én kelt, MN/17979-3/2020. ügyiratszámú végzése ellen K. R. 

által előterjesztett fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú végzést helybenhagyja. 

16. E-66/2020. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2020. szeptember hónapban 

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

17. E-67/2020. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2020. szeptember hónapban 

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

18. E-68/2020. 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 10 óra 6 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. október 

13., 11 óra. 

Budapest, 2020. október 14. 

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

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


