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Jegyzőkönyv, amely 2021. március 10-én 
(szerdán) videókonferencia keretében 
megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-20. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-20. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-20. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-20. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-20. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

 dr. Karácsony Kamilla EKAB-igazgatóhelyettes (1-3. pontoknál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (4-12. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (13-17. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-20. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 36 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

169/2021. (III. 10.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-19/2021. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal létrejött keretmegállapodás 1.5. pontjában meghatározott – 2020. évre 

vonatkozó – megállapodás jóváhagyása 

MTVA-17/2021. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik 

fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 
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MTVA-18/2021. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, 

valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására (RÁDIÓÁLLANDÓ2021) 

112/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

121/2021. A Szentes 104,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

122/2021. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

123/2021. A Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

125/2021. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

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

lezárása 

124/2021. A Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 

jelleggel történő használatára 2020. december 11-én pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

113/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára 2020. december 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása 

114/2021. Az ”Európa Rádió” Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc 90,4 MHz + Mezőkövesd 102,1 MHz 

körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének 

módosítása 

115/2021. A Radio Plus Kft. Miskolc 96,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének módosítása 

116/2021. A Médiatanács 1008/2019. (VII. 23.) számú végleges határozatában foglalt kötelezettség 

végrehajtásának vizsgálata 

117/2021. A Szolnok TV Zrt. által üzemeltetett Szolnok Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 15-én sugárzott „Látóhatár” és 

„Élet és egészség” című műsorszámok hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) 

pontjának két alkalommal történt vélelmezett megsértése 

118/2021. A Hold Reklám Kft. által üzemeltetett Retro Rádió állandó megnevezésű, országos 

vételkörzetű médiaszolgáltatáson 2021. február 11-én 15 órától sugárzott „Retro délután” című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés e) pontja 

érvényesülésének vizsgálata] 

119/2021. A Best Radio Kft. által üzemeltetett BEST FM állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű (Budapest 99,5 MHz) médiaszolgáltatáson 2021. február 8-án sugárzott „BEST 

FM délután” című műsorfolyamot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) 

bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 
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120/2021. A Dolgit Akut lágy kapszula reklámját kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdése 

érvényesülésének vizsgálata] 

E-15/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. február hónapban 

E-16/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. február hónapban 

E-17/2021. A cseh médiahatóságnak az AMC Networks Central Europe S.R.O. médiaszolgáltató AMC 

és a Film Mánia állandó megnevezésű médiaszolgáltatásain 2020. szeptember 29-én 19:10 és 21:00 

óra között sugárzott „Drakula 2000”, illetve a 2020. június 28-án 16:30 és 18:19 között sugárzott „A 

préda” című műsorszámokkal kapcsolatos tájékoztató levele 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-19/2021. Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján a TV2 
Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
létrejött keretmegállapodás 1.5. pontjában meghatározott – 
2020. évre vonatkozó – megállapodás jóváhagyása 

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 170/2021. (III. 10.) számú döntése: az Mttv. 136. § (8) 
bekezdése alapján létrejött keretmegállapodás 1.5. pontjában 
meghatározott – 2020. évre vonatkozó – megállapodás megkötésére 
vonatkozó jóváhagyásról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jóváhagyja az előterjesztés szerinti mellékletet 

és annak függelékeit. 

2. MTVA-17/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik 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 171/2021. (III. 10.) számú döntése: a 
TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett 
pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 
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televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik fordulójából az alábbi, 

valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 

iktatószám:  

MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

114 BV MÉDIA Bt. Eleven Televízió Bükkaljai Mozaik 

115 Csongrád TV Kft. Csongrád Tv Közéleti Mozaik 

116 Centrum Televízió Kft. Centrum Televízió Kultúrcseppek Dél-Pestről 

117 Hegyvidék Média Kft. Hegyvidék Televízió Kultúrpont 

118 
Kapos TV és Rádió  

Nonprofit Kft. 
Kapos Televízió Géniusz 

119 PTV Stúdió Kft. Pomáz Televízió Heti Krónika 

124 
Kecskeméti Televízió  

Nonprofit Kft. 
Kecskeméti Televízió Múzsa 

128 
Keszthelyi Televízió  

Nonprofit Kft. 
Keszthelyi Televízió Keszthelyi híradó 

142 
Salgótarjáni Rendezvény-  

és Médiaközpont Kft. 

Salgótarjáni Városi  

Televízió 
KincstárSALGÓ 

143 Sári Andrea ev. Kék Kálló Televízió Derecskei Krónika 

144 Cuttingroom Bt. Gólya TV Gólyahír magazin 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik fordulójában 

rendelkezésre álló keretösszegét az eljárás második fordulójában nyertessé nyilvánított, azonban a 

szerződéskötéstől visszalépő TVÁLLANDÓ2020-45/2020. iktatószámú PVTV Pápa Városi Televízió 

által fel nem használt támogatás összegével, 2.080.000 Ft-tal megemeli, így a negyedik fordulóban 

rendelkezésre álló keretösszeg – a TVÁLLANDÓ2020 eljárás harmadik fordulójában fel nem használt 

4.365.784 Ft-tal kiegészülve – 131.445.784 Ft. 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik fordulójában a „közéleti 

magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 

elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést –, az alábbi pályázatokat támogatja, 

és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 
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iktatószám:  

MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2021. 

a kedvezményezett  

neve 

a  

médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor  

típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

122 
TISZApART  

MÉDIA Kft. 

TiszapART  

Televízió 
Heti közélet 

közéleti  

magazin 
3.120.000 

126 MÉDIA CSELE Bt. Csele TV 
Dunavölgye  

Magazin 

közéleti  

magazin 
3.120.000 

127 GloboTv Bt. Globo Televízió Globo Magazin 
közéleti  

magazin 
3.000.000 

134 
PVTV Nonprofit  

Kft. 

Putnok Városi  

Televízió 
Heti körkép 

közéleti  

magazin 
3.000.000 

141 
XV. Média  

Nonprofit Kft. 
XV-TV Heti Hírtükör 

közéleti  

magazin 
3.000.000 

145 
Dunaharaszti  

Ipartestület 

KisDuna TV  

Dunaharaszti 
Haraszti Körkép 

közéleti  

magazin 
3.120.000 

146 
TRIÓ-MÉDIA- 

DUNÁNTÚL Kft. 
Trió TV Dunántúl Közéleti Magazin 

közéleti  

magazin 
3.120.000 

7 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 21.480.000 Ft 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik fordulójában a 

„hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 

elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést –, az alábbi pályázatokat támogatja, 

és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám:  

MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2021. 

a kedvezményezett  

neve 

a  

médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor  

típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

121 
Szentendrei  

Médiaközpont Kft. 
TV Szentendre Szentendre Ma hírműsor 10.000.000 

123 GYŐR+MÉDIA Zrt. Győr+ Televízió Híradó hírműsor 9.600.000 

125 

Zalaegerszegi  

Televízió és Rádió  

Kft. 

Zalaegerszegi  

Televízió 
Híradó hírműsor 10.159.800 

129 Szolnok TV Zrt. Szolnok Tv Aktuális hírműsor 10.080.000 
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iktatószám:  

MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2021. 

a kedvezményezett  

neve 

a  

médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor  

típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

130 
MEDIA SOLUTIONS  

Kft. 
Somogy TV Híradó hírműsor 10.080.000 

132 
Tatai Televízió  

Közalapítvány 
Tatai Televízió Híradó hírműsor 10.200.000 

135 ÉK-TV Kft. Pannon Televízió Híradó hírműsor 10.360.000 

138 Baja Hangja Kft. Bajai Televízió Híradó hírműsor 9.640.000 

149 
Fehérvár  

Médiacentrum Kft. 
Fehérvár Televízió Híradó hírműsor 10.160.000 

9 db „hírműsor” kategóriában összesen: 90.279.800 Ft 

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik fordulójában a „kulturális 

magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, 

elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és ütemezést –, az alábbi pályázatokat támogatja, 

és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja: 

iktatószám:  

MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2021. 

a kedvezményezett  

neve 

a  

médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor  

típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

120 Veszprém TV Kft. Veszprém TV KILÁTÓ 
kulturális  

magazin 
2.080.000 

133 MIKOM Nonprofit Kft. Miskolc Televízió Promenád 
kulturális  

magazin 
1.920.000 

136 

Mezőtúri Közművelődési  

és Sport Közhasznú  

Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Városi  

Televízió 
ARTkulTúra 

kulturális  

magazin 
1.650.000 

137 
Tolnatáj Televízió  

Zrt. 
Tolnatáj Televízió Kultúrszoba 

kulturális  

magazin 
2.080.000 

139 

Szombathelyi  

Médiaközpont  

Nonprofit Kft. 

Televíziós  

műsorszolgáltatás 
Műhely 

kulturális  

magazin 
2.000.000 
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iktatószám:  

MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2021. 

a kedvezményezett  

neve 

a  

médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor  

típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

140 
Ózdi Kommunikációs  

Nonprofit Kft. 

Ózdi Városi  

Televízió 
Kaleidoszkóp 

kulturális  

magazin 
1.960.000 

148 Xeropress Bt. Körös Völgy Körös Völgy 
kulturális  

magazin 
2.059.200 

151 
MAKÓI Szolgáltató  

Nonprofit Zrt. 
Makó Városi TV Társalgó 

kulturális  

magazin 
1.840.000 

8 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 15.589.200 Ft 

6. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik fordulójában a 

„hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján –, az 

alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám:  

MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2021. 

a pályázó neve 

a  

médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

147 
Szegedi Rendezvény- és  

Médiaközpont Nonprofit Kft. 
Szeged Televízió Szegedi Híradó hírműsor 

7. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik fordulójában a „kulturális 

magazin” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján –, az 

alábbi pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám:  

MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2021. 

a pályázó neve 

a  

médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

131 Tatai Televízió Közalapítvány Tatai Televízió Magazin 
kulturális  

magazin 

8. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 
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támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik fordulójában a 

„hírműsor” kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az 

alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám:  

MA- 

TVÁLLANDÓ 

2020-…./2020. 

a pályázó neve 

a  

médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

150 
Érd Médiacentrum  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
Érd Tv Érdi Napló hírműsor 

9. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik fordulójában a 

bírálóbizottság maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva, 4.096.784 Ft-tal megnöveli a 

TVALLANDO2021 pályázati eljárás első fordulójában kiosztható keretösszeget. 

10. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 129/2020. (III. 3.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2020 pályázati eljárás negyedik fordulóját lezárja. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási 

tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

b) 5 napon belül a pályázati eljárás negyedik fordulójának eredményéről, illetve a negyedik 

fordulóban rendelkezésre álló keretösszegről szóló közleményt az Alap honlapján hozza 

nyilvánosságra,  

c) a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázat esetében – az ÁPF 14.2. és 

14.4. pontjainak megfelelően – a hatályos pályázati díj 100%-ának visszatérítéséről 20 

banki napon belül intézkedjen, 

d) az ÁPF 14.4. pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének 

visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen, 

e) a pályázati eljárás pályázati szakaszának lezárásáról a felülvizsgálati kérelem 

előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot, 

f) a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak 

átutalásáról határidőben intézkedjen. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2021. február 19-én kelt ajánlása 

3. MTVA-18/2021. Pályázati felhívás kibocsátása rádiós 
hírműsor, közérdekű szolgáltató magazinműsor, valamint 
tematikus magazinműsor készítésének támogatására 
(RÁDIÓÁLLANDÓ2021) 

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: 
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A Médiatanács 172/2021. (III. 10.) számú döntése: a 
RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati felhívás kibocsátásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a rádiós hírműsor, közérdekű 

szolgáltató magazinműsor, valamint tematikus magazinműsor készítésének támogatására vonatkozó 

RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező 

formában. 

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának 

vezetőjét, hogy a döntésnek 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. 112/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
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 döntést 

hozta: 

A Médiatanács 173/2021. (III. 10.) számú döntése: Berettyóújfalu 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét, és azt 

honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.  

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Berettyóújfalu max. 1 km sugarú kör 

5. 121/2021. A Szentes 104,3 MHz helyi 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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 174/2021. (III. 10.) számú döntése: a Szentes 104,3 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Szentes 104,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP  

max  

(W) 

Heff  

max  

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság-  

sztereó -  

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó -  

(km) 

P A 
*Korlátozás 

.…..°-…...°/dB 

**Telepítési  

feltételek 

Szentes 104,3 251,2 159 63.000 8 – 19 H D 
130°-170°/3 dB 

190°-230°/8 dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

20°17’02”;  

46°37’28” 

A Médiatanács 175/2021. (III. 10.) számú döntése: a Szentes 104,3 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szentes 104,3 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

6. 122/2021. A Keszthely 92,2 MHz helyi 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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 176/2021. (III. 10.) számú döntése: a Keszthely 92,2 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 
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Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

…°-…°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Keszthely 92,2 100 129 24.000 2 - 7 H D 150°/5dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

17°16’00”;  

46°48’00” 

A Médiatanács 177/2021. (III. 10.) számú döntése: a Keszthely 92,2 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Keszthely 92,2 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

7. 123/2021. A Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi 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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 178/2021. (III. 10.) számú döntése: a 
Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati felhívás 
tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság- 

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

…°-…°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Moson- 

magyaróvár 
90,9 251,2 54 38.500 5 - 7 V D 

270°-30°/6,2 dB 

40°-140°/0,1-6 dB 

160°-260°/0,1-6 dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

17°15’47”;  

47°52’46” 

A Médiatanács 179/2021. (III. 10.) számú döntése: a 
Mosonmagyaróvár 90,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
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médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és a pályázati felhívás 
tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Mosonmagyaróvár 90,9 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 

hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

8. 125/2021. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2020. november 4-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Szadai Károly véleménye szerint a Médiatanács 

döntésében elsődlegesen a pályázó pályázati ajánlatának tartalmi érvénytelensége a hangsúlyos, 

ezért indítványozta a döntési javaslat 1. és 2. pontjának megcserélését. A Médiatanács tagjai 

megvitatták Szadai Károly javaslatát és azzal egyetértettek. Ezt követően Dr. Karas Monika a döntési 

javaslatot az 1. és 2. pontok tekintetében – a döntés érdemi részét nem befolyásoló – megcserélt 

számozással tette fel szavazásra, melyet a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 arányú igen 

szavazata mellett elfogadott, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 180/2021. (III. 10.) 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 lezárása 

1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban a Klubrádió Zrt. 

pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 59. § (3) bekezdésének d) pontja és a Pályázati Felhívás 

1.11.9.2. o) pontja, valamint az Mttv. 59. § (3) bekezdés c) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.9.2. 

c) pontja alapján tartalmilag érvénytelen. 

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban a Klubrádió Zrt. 

pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. 

e) pontja szerint alakilag érvénytelen. 

3. A Médiatanács az Mttv. 62. § (2) bekezdése alapján az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) pontja 

szerint megállapítja, hogy a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség használatára megindított pályázati eljárás eredménytelen. 

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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9. 124/2021. A Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 
használatára 2020. december 11-én 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: 

A Médiatanács 181/2021. (III. 10.) számú döntése: a Pápa 95,7 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi 
jelleggel történő használatára 2020. december 11-én pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

1. A Médiatanács a Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban megállapítja, hogy a Pápai Platán 

Nonprofit Kft. pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a Pályázati 

Felhívás 1.10.9.2. l) pontja alapján tartalmilag érvénytelen. 

2. A Médiatanács, az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) pontja szerint megállapítja, hogy a Pápa 95,7 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség vonatkozásában megindított pályázati 

eljárás az Mttv. 62. § (2) bekezdése alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a pályázati 

eljárásban benyújtott egyetlen pályázati ajánlat tartalmi szempontból érvénytelen. 

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

10. 113/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2020. 
december 18-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 javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 182/2021. (III. 10.) számú döntése: a Székesfehérvár 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2020. december 18-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy a Székesfehérvár 

telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2020. december 

18-án megindított pályázati eljárás eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Székesfehérvár 

telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára megindított 

pályázati eljárás nyertese a pályázati felhívás 1.12.3.5. pontja alapján a Lánczos Kornél 

Gimnázium pályázó. 
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3. A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján a Lánczos Kornél Gimnázium 

Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatását közösségi 

médiaszolgáltatásként ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Lánczos Kornél 

Gimnázium pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési 

eljárást. 

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

A Médiatanács 183/2021. (III. 10.) számú döntése: a Székesfehérvár 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára 2020. december 18-án közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 
(frekvenciatervezésre felkérés) 

1. A Médiatanács 182/2021. (III. 10.) számú határozatára tekintettel az Mttv. 49. § (1) bekezdése és 

a Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

irányuló, 2020. december 18-án közzétett Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján felkéri a Hivatalt 

a Lánczos Kornél Gimnázium által 2021. január 27-én benyújtott pályázati ajánlata szerinti 

Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására. 

2. A Médiatanács a frekvenciatervezéshez szükséges elvi szempontokat a következők szerint 

határozza meg: 

– a frekvenciahasználat célja: kisközösségi rádiózási lehetőség biztosítása a megadott 

telephelyen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazható preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a kisközösségi médiaszolgáltatás fogalmának 

megfelelő vételkörzettel való kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: legfeljebb 30 (harminc) nap. 

11. 114/2021. Az ”Európa Rádió” Nonprofit Közhasznú Kft. 
Miskolc 90,4 MHz + Mezőkövesd 102,1 MHz körzeti 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződésének 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 184/2021. (III. 10.) számú döntése: az ”EURÓPA 
RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc 90,4 MHz + Mezőkövesd 
102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultság 
hatósági szerződésének módosítása 

A Médiatanács – a hatósági szerződésben szereplő elírásra tekintettel, az előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint – módosítja az ”EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft. Miskolc 90,4 MHz + 

Mezőkövesd 102,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés 6.6. pontját. 



 

15 

1088 Budapest, Reviczky u. 5. • Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198. • Tel.: (+36 1) 429 8600 • Fax: (+36 1) 267 2612 • E-mail: info@nmhh.hu 

12. 115/2021. A Radio Plus Kft. Miskolc 96,3 MHz körzeti 
vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára 
vonatkozó hatósági szerződésének 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 185/2021. (III. 10.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
Miskolc 96,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésének módosítása 

A Médiatanács – a hatósági szerződésben szereplő elírásra tekintettel az előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint – módosítja a Radio Plus Kft. Miskolc 96,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó Hatósági Szerződés 6.11. pontját. 

13. 116/2021. A Médiatanács 1008/2019. (VII. 23.) számú 
végleges határozatában foglalt kötelezettség 
végrehajtásának 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 186/2021. (III. 10.) számú döntése: a Médiatanács 
1008/2019. (VII. 23.) számú végleges határozatában foglalt 
kötelezettség végrehajtásának vizsgálata 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a TV2 Zrt.-vel szemben a Médiatanács 

1008/2019. (VII. 23.) számú végleges határozatában foglalt kötelezettség végrehajtásának tárgyában, 

valamint nyilatkozattételre kötelezi a Médiaszolgáltatót. 

14. 117/2021. A Szolnok TV Zrt. által üzemeltetett Szolnok 
Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 15-én 
sugárzott „Látóhatár” és „Élet és egészség” című 
műsorszámok hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdése b) pontjának két alkalommal történt 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 187/2021. (III. 10.) számú döntése: a Szolnok TV Zrt. 
által üzemeltetett Szolnok Televízió állandó megnevezésű, körzeti 
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vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 
15-én sugárzott „Látóhatár” és „Élet és egészség” című 
műsorszámok hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) 
pontjának két alkalommal történt vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának két alkalommal történt 

vélelmezett megsértése tárgyában a Szolnok Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 15-én sugárzott „Látóhatár” és „Élet és 

egészség” című műsorszámokkal kapcsolatban. 

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a 

műsorszámokban bemutatott termékeket, szolgáltatásokat termékmegjelenítésről szóló megállapodás 

alapján szerepeltette-e. Ha igen, csatolja az erről szóló megállapodásokat, valamint terjessze elő a 

nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

15. 118/2021. A Hold Reklám Kft. által üzemeltetett Retro 
Rádió állandó megnevezésű, országos vételkörzetű 
médiaszolgáltatáson 2021. február 11-én 15 órától sugárzott 
„Retro délután” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az 
Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés e) 
pontja 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 188/2021. (III. 10.) számú döntése: a Hold Reklám 
Kft. által üzemeltetett Retro Rádió állandó megnevezésű, országos 
vételkörzetű médiaszolgáltatáson 2021. február 11-én 15 órától 
sugárzott „Retro délután” című műsorszámot kifogásoló bejelentés 
[az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontja 
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. 
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16. 119/2021. A Best Radio Kft. által üzemeltetett BEST FM 
állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű (Budapest 99,5 MHz) médiaszolgáltatáson 2021. 
február 8-án sugárzott „BEST FM délután” című 
műsorfolyamot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont 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 189/2021. (III. 10.) számú döntése: a Best Radio Kft. 
által üzemeltetett BEST FM állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű (Budapest 99,5 MHz) 
médiaszolgáltatáson 2021. február 8-án sugárzott „BEST FM délután” 
című műsorfolyamot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés 
és a 10. § (1) bekezdés c) pont érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben; döntéséről 

az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

17. 120/2021. A Dolgit Akut lágy kapszula reklámját kifogásoló 
bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdése 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 190/2021. (III. 10.) számú döntése: a Dolgit Akut lágy 
kapszula reklámját kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) 
bekezdése 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. 

18. E-15/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. február hónapban 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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19. E-16/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. február hónapban 

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

20. E-17/2021. A cseh médiahatóságnak az AMC Networks 
Central Europe S.R.O. médiaszolgáltató AMC és a Film 
Mánia állandó megnevezésű médiaszolgáltatásain 2020. 
szeptember 29-én 19:10 és 21:00 óra között sugárzott 
„Drakula 2000”, illetve a 2020. június 28-án 16:30 és 18:19 
között sugárzott „A préda” című műsorszámokkal 
kapcsolatos tájékoztató levele 

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

A tájékoztatók ismertetését követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 

előterjesztéseket a használaton kívüli Budapest 100,3 MHz és Budapest 103,9 MHz 

médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciatervének kidolgozására való felkérésekről. 

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 43 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. március 

16. 11 óra. 

Budapest, 2021. március 12. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s.k. 

elnök 


