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Jegyzőkönyv, amely 2021. március 16-án 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-16. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-16. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (2-6. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (7-13. pontoknál) 

 Mádl András főosztályvezető (14. pontnál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-16. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 16 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

191/2021. (III. 16.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-15/2021. Pályázati felhívás kibocsátása televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós 

hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására (TVÁLLANDÓ2021) 

134/2021. Felkérés a Budapest 100,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 
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135/2021. Felkérés a Budapest 103,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

136/2021. A Szolnok 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

137/2021. A Veszprém 98,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

138/2021. A PENTAFON Kft. (Rádió 24) Dunaújváros 102,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

127/2021. A Szentendrei Médiaközpont Kft. által üzemeltetett TV Szentendre állandó megnevezésű, 

helyi vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. november 2-8. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – 

előzmény: 3/2021. számú előterjesztés 

128/2021. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 17-én 6 óra 1 perctől sugárzott „Balázsék” 

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

pontjának vélelmezett megsértése] 

129/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári 

adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése a Radio Plus Kft. által üzemeltetett 90,6 Rádió 1 (Veszprém 90,6 MHz) állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

130/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári 

adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése a Rádió 8 Körmend Kft. által üzemeltetett Körmend FM (Körmend 99,8 MHz) állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

131/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári 

adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése az „A-tól-Z-ig” Bt. által üzemeltetett Mega Rádió (Orosháza 90,2 MHz) állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

132/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári 

adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett 

megsértése a Best Radio Kft. által üzemeltetett 104,6 - Best FM (Debrecen 104,6 MHz) állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

133/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. februári adásainak hatósági ellenőrzése [az 

Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett megsértése a Médiacentrum Debrecen Kft. által 

üzemeltetett Debrecen Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

126/2021. A rádiózás helyszínei és a rádióhallgatás platformjai (2018-2020) a Kantar Hoffmann-

Scores Group adatai alapján 

E-18/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. február) 
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E-19/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-15/2021. Pályázati felhívás kibocsátása televíziós 
közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és 
kulturális magazinműsor készítésének támogatására 
(TVÁLLANDÓ2021) 

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 192/2021. (III. 16.) számú döntése: a 
TVÁLLANDÓ2021 pályázati felhívás kibocsátásáról 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a televíziós közéleti magazinműsor, 

illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására vonatkozó 

TVÁLLANDÓ2021 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 

2. 134/2021. Felkérés a Budapest 100,3 MHz rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

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 193/2021. (III. 16.) számú döntése: felkérés a 
Budapest 100,3 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Budapest 100,3 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 településen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

3. 135/2021. Felkérés a Budapest 103,9 MHz rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

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 194/2021. (III. 16.) számú döntése: felkérés a 
Budapest 103,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Budapest 103,9 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 településen; 

– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

4. 136/2021. A Szolnok 97,1 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 195/2021. (III. 16.) számú döntése: a Szolnok 97,1 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Szolnok 97,1 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

szövegét, és azt hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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5. 137/2021. A Veszprém 98,3 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 196/2021. (III. 16.) számú döntése: a Veszprém 98,3 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém 98,3 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

6. 138/2021. A PENTAFON Kft. (Rádió 24) Dunaújváros 102,9 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 
jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

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 197/2021. (III. 16.) számú döntése: a PENTAFON Kft. 
(Rádió 24) Dunaújváros 102,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

A Médiatanács tájékoztatja a PENTAFON Kft.-t a Dunaújváros 102,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultságának 7 (hét) évre, azaz legfeljebb 2028. szeptember 9. napjáig történő 

megújítására irányuló kezdeményezésének elfogadásáról, az előterjesztés 1. számú mellékletében 

foglalt tájékoztató levél szerint. 

A Médiatanács 198/2021. (III. 16.) számú döntése: a PENTAFON Kft. 
(Rádió 24) Dunaújváros 102,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási jogosultságával kapcsolatos kezdeményezése 

A Médiatanács a 197/2021. (III. 16.) számú döntésére tekintettel az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglaltak szerint kezdeményezi a PENTAFON Kft. Dunaújváros 102,9 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződés módosítását a 

médiaszolgáltatási jogosultság megújítása tárgyában. 
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7. 127/2021. A Szentendrei Médiaközpont Kft. által üzemeltetett 
TV Szentendre állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, 
közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. november 2-8. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 
20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – 
előzmény: 3/2021. 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 199/2021. (III. 16.) számú döntése: a Szentendrei 
Médiaközpont Kft. által üzemeltetett TV Szentendre állandó 
megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2020. november 2-8. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] 

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

vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. november 6-án, 7-én és 8-án közreadott 

„Creative chef” című műsorszámot követően közzétett, Nagy Eszter „Kreatívan, magyarosan” című 

szakácskönyvét bemutató médiatartalom vonatkozásában összesen hat alkalommal megsértette az 

Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót és 

kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás 

követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 

8. 128/2021. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 
állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi 
jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 17-én 6 óra 1 
perctől sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés e) pontjának 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 200/2021. (III. 16.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 17-én 6 óra 
1 perctől sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) 
pontjának vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) 

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának egy alkalommal történt vélelmezett megsértése 
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tárgyában a Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. február 17-én 6 óra 1 perctől 

sugárzott „Balázsék” című műsorszám közzétételével összefüggésben.  

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlését követő 10 napon belül terjessze 

elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

9. 129/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Radio Plus Kft. 
által üzemeltetett 90,6 Rádió 1 (Veszprém 90,6 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

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 201/2021. (III. 16.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. januári adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Radio 
Plus Kft. által üzemeltetett 90,6 Rádió 1 (Veszprém 90,6 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § 

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett 90,6 Rádió 1 (Veszprém 90,6 MHz) 

állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. január 10-i adásnapján történt 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

10. 130/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Rádió 8 
Körmend Kft. által üzemeltetett Körmend FM (Körmend 99,8 
MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

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 202/2021. (III. 16.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. januári adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
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bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Rádió 8 
Körmend Kft. által üzemeltetett Körmend FM (Körmend 99,8 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Rádió 8 Körmend Kft. médiaszolgáltatóval 

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

(Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Körmend FM (Körmend 

99,8 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. január 15-i 

adásnapján történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az 

üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

11. 131/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése az „A-tól-Z-ig” Bt. 
által üzemeltetett Mega Rádió (Orosháza 90,2 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

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 203/2021. (III. 16.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. januári adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése az „A-tól - 
Z-ig” Bt. által üzemeltetett Mega Rádió (Orosháza 90,2 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az „A-tól - Z-ig” Bt. médiaszolgáltatóval szemben a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § 

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Mega Rádió (Orosháza 90,2 MHz) 

állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. január 18-i adásnapján történt 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 
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12. 132/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Best Radio Kft. 
által üzemeltetett 104,6 - Best FM (Debrecen 104,6 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

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 204/2021. (III. 16.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. januári adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Best 
Radio Kft. által üzemeltetett 104,6 – Best FM (Debrecen 104,6 MHz) 
állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Best Radio Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 63. § 

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett 104,6 – Best FM (Debrecen 104,6 

MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. január 4-i adásnapján 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

13. 133/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
februári adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének vélelmezett megsértése a Médiacentrum 
Debrecen Kft. által üzemeltetett Debrecen Televízió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

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 205/2021. (III. 16.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. februári adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének vélelmezett 
megsértése a Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett 
Debrecen Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

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

Smtv. 20. § (9) bekezdésének a Debrecen Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 

2021. február 2-án a 17 óra 45 perc 30 másodperctől közzétett „ÉPI-TECH Magazin” című 

műsorszámban egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában.  
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A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 napon 

belül terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

14. 126/2021. A rádiózás helyszínei és a rádióhallgatás 
platformjai (2018-2020) a Kantar Hoffmann-Scores Group 
adatai alapján 

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

szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Médiatanács 206/2021. (III. 16.) számú döntése: A rádiózás 
helyszínei és a rádióhallgatás platformjai (2018-2020) a Kantar 
Hoffmann-Scores Group adatai alapján 

A Médiatanács elfogadja A rádiózás helyszínei és a rádióhallgatás platformjai (2018-2020) a Kantar 

Hoffmann-Scores Group adatai alapján c. dokumentumot, és elrendeli annak közzétételét a 

Médiatanács honlapján. 

15. E-18/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. 
február) 

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

16. E-19/2021. 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 11 óra 55 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. március 

23. 11 óra. 

Budapest, 2021. március 18. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


