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Jegyzőkönyv, amely 2020. november 3-án 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-11. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-11. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-8. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-5. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-11. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató (2-11. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (2-3. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (4-8. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (9. pontnál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető-helyettes, a jegyzőkönyv vezetője (1-11. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 13 óra 52 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

1001/2020. (XI. 3.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-149/2020. Beszámoló az MTVA Támogatási Iroda 2020. III. negyedévi tevékenységéről 
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505/2020. Hatósági szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi rádiós 

médiaszolgáltatók hatósági szerződéseinek módosítása 

506/2020. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

500/2020. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. szeptember 28.-október 9. közötti időszakban 

hétköznaponként 6 órai kezdettel közreadott „Híradó” című műsorszámokkal kapcsolatosan 

501/2020. Bejelentés piacfelügyeleti eljárás kezdeményezése tárgyában [Mttv. 168. § (1) bekezdés] 

502/2020. A HírTV Zrt. által üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. augusztus 22-én 21 óra 8 perctől sugárzott „Civil kör” 

című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1), valamint a 17. § (1) és (2) bekezdés 

érvényesülésének vizsgálata] 

503/2020. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2020. szeptember 27-én 19.00 és 21:35 óra között sugárzott „Álarcos énekes” című műsorszámot 

kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

504/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétenni kívánt 

közlemény minősítésével kapcsolatban [Mttv. 32. § (8) bekezdése] 

499/2020. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban (2020. I. félév) 

E-72/2020. A Média- és Hírközlési Biztos 2020. III. negyedévi beszámolója a médiaszolgáltatókat 

valamint a sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

E-73/2020. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-149/2020. Beszámoló az MTVA Támogatási Iroda 
2020. III. negyedévi tevékenységéről 

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 1002/2020. (XI. 3.) számú döntése: az MTVA 
Támogatási Iroda 2020. III. negyedévi tevékenységéről szóló 
beszámolójáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az MTVA Támogatási Iroda 2020. 

III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
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2. 505/2020. Hatósági szerződés alapján működő analóg 
földfelszíni lineáris kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatók 
hatósági szerződéseinek módosítása 

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 1003/2020. (XI. 3.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő analóg földfelszíni lineáris kereskedelmi 
rádiós médiaszolgáltatók hatósági szerződéseinek módosítása 

1. A Médiatanács kezdeményezi valamennyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató hatósági 

szerződésének módosítását az előterjesztés mellékletében szereplő tájékoztató levél-tervezet és 

módosított hatósági szerződések sablonjának elfogadásával. 

2. A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy az elfogadott tervezetek alapján készítse elő 

valamennyi hatósági szerződés alapján működő médiaszolgáltató tájékoztatását és hatósági 

szerződésének módosítását. 

3. 506/2020. A Budapest 92,9 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 1004/2020. (XI. 3.) számú döntése: a Budapest 92,9 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

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

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

4. 500/2020. Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában a 2020. szeptember 28.-október 9. 
közötti időszakban hétköznaponként 6 órai kezdettel 
közreadott „Híradó” című műsorszámokkal kapcsolatosan 

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 1005/2020. (XI. 3.) számú döntése: 
Kiegyensúlyozottsági kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. 
szeptember 28. - október 9. közötti időszakban hétköznaponként 6 
órai kezdettel közreadott „Híradó” című műsorszámokkal 
kapcsolatosan 

A Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásában a 2020. szeptember 28. - október 9. közötti időszakban hétköznaponként 6 

órai kezdettel közreadott „Híradó” című műsorszámokkal kapcsolatosan benyújtott 

kiegyensúlyozottsági kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárást az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47. § (1) bekezdésének a) pontja alapján megszünteti. 

5. 501/2020. Bejelentés piacfelügyeleti eljárás 
kezdeményezése tárgyában [Mttv. 168. § (1) bekezdés] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács tagjai 

részletesen megvitatták az előterjesztésben foglaltakat, majd Dr. Karas Monika javaslatot tett a 

napirendi pont elnapolására. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata 

mellett megszavazta az előterjesztés napolását. 

Meszleny László Médiatanács-tag technikai probléma miatt a továbbiakban nem tudott az ülésen részt 

venni.  

6. 502/2020. A HírTV Zrt. által üzemeltetett Hír TV állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2020. augusztus 22-én 21 óra 8 perctől 
sugárzott „Civil kör” című műsorszámot kifogásoló bejelentés 
[az Smtv. 14. § (1), valamint a 17. § (1) és (2) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 1006/2020. (XI. 3.) számú döntése: A HírTV Zrt. által 
üzemeltetett Hír TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. augusztus 22-én 21 
óra 8 perctől sugárzott „Civil kör” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Smtv. 14. § (1), valamint a 17. § (1) és (2) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást és döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése 

alapján tájékoztatja a Bejelentőt. 
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7. 503/2020. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 27-én 
19.00 és 21:35 óra között sugárzott „Álarcos énekes” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs 
rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 1007/2020. (XI. 3.) számú döntése: Az M-RTL Zrt. 
által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 27-én 19.00 és 21:35 óra 
között sugárzott „Álarcos énekes” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének 
vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

8. 504/2020. A Magyar RTL Televízió Zrt. kérelme audiovizuális 
médiaszolgáltatásban közzétenni kívánt közlemény 
minősítésével kapcsolatban [Mttv. 32. § (8) bekezdése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 

4/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 1008/2020. (XI. 3.) számú döntése: A Magyar RTL 
Televízió Zrt. kérelme audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétenni 
kívánt közlemény minősítésével kapcsolatban [Mttv. 32. § (8) 
bekezdése] 

A Médiatanács a Médiaszolgáltató Mttv. 32. § (8) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére 

megállapítja, hogy a kérelem tárgyát képező közlemény nem minősül sem közérdekű közleménynek, 

sem politikai reklámnak, sem társadalmi célú reklámnak. 

Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag más irányú hivatalos elfoglaltsága miatt a továbbiakban nem vett 

részt az ülésen. 

9. 499/2020. Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi 
televíziók műsoraiban (2020. I. félév) 

Mádl András ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú igen 

szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
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A Médiatanács 1009/2020. (XI. 3.) számú döntése: 
Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 
(2020. I. félév) 

A Médiatanács elfogadja a „Termékmegjelenítés az országos kereskedelmi televíziók műsoraiban 

(2020. I. félév)” című tanulmányt és elrendeli annak közzétételét a Médiatanács honlapján. 

10. E-72/2020. A Média- és Hírközlési Biztos 2020. III. 
negyedévi beszámolója a médiaszolgáltatókat valamint a 
sajtótermékek kiadóit érintő ügyekről 

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

11. E-73/2020. 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 14 óra 40 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2020. 

november 11. 11 óra. 

Budapest, 2020. november 6. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


