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Jegyzőkönyv, amely 2021. május 25-én 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-23. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-23. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-23. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-23. 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. Bánffy Csilla főosztályvezető-helyettes (13-18. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-23. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 17 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag egyéb elfoglaltsága miatt nem vett részt az 

ülésen. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett, 480/2021. 

(V. 25.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-52/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2021. év I–III. havi beszámolója 

MTVA-54/2021. Kérelem „Az MTVA Kunigunda útja telephelyen kialakítandó új televízió stúdió 

médiainformatikai és médiatechnológiai eszközeinek a beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

indításának előzetes jóváhagyására 

MTVA-53/2021. A Médiatanács által meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás harmadik fordulójának 

bírálóbizottsági ajánlása 
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311/2021. Felkérés a Budapest 105,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

312/2021. A Szentes 104,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 2021. május 10-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

313/2021. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 2021. május 12-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

317/2021. A Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati felhívásra 2021. április 26-án beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

318/2021. Az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati felhívásra 2021. április 28-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

314/2021. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló 

eljárás megindítása Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben 

315/2021. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló 

eljárás megindítása a Radio Plus Kft.-vel szemben 

316/2021. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló 

eljárás megindítása a Hold Reklám Kft.-vel szemben 

319/2021. A Karc FM Média Kft. szerződésmódosításra irányuló kérelme (Székesfehérvár 106,6 MHz 

+ Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + 

Kaposvár 97,5 MHz, KARC FM 106,6) 

305/2021. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű, országos 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 10-én 20 órától sugárzott 

(február 14-én 14 óra 7 perctől megismételt) „Pesti galerie” című műsorszám korhatári besorolása [az 

Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés b) pontjának megsértése] – előzmény: 163/2021. 

számú előterjesztés 

306/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári 

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

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

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson – előzmény: 129/2021. számú előterjesztés 

307/2021. A körzeti médiaszolgáltatók 2021. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 

(3) bekezdésének megsértése az Oxygen TV Kft. által üzemeltetett Oxygen TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásban] – előzmény: 242/2021. számú előterjesztés 

308/2021. A Tv2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 

17-én 18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” című műsorszámot kifogásoló bejelentés 

[az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának vélelmezett megsértése] 
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309/2021. A MIKOM Nonprofit Kft. által üzemeltetett Miskolc Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 13-án sugárzott 

„Egészségpercek” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának 

vélelmezett megsértése] 

310/2021. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű rádiós 

médiaszolgáltatáson 2021. április 22-én közzétett „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés 

[az Smtv. 14. § (1) bekezdésének érvényesülésének vizsgálata] 

T-11/2021. A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató és Pavel Stantchev vezető tisztségviselő 

fellebbezése a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtti 

figyelemfelhívás követelményének megsértését megállapító MN/650-6/2021. számú hivatali 

határozattal szemben 

B-5/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (2021. április) 

E-29/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. április) 

E-30/2021. A látássérültek médiabefogadását segítő audionarráció ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) 

bekezdése alapján (2021. I. negyedév) 

E-31/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-52/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap 2021. év I–III. havi beszámolója 

Dr. Karácsony Kamilla 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 481/2021. (V. 25.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2021. I-III. havi 
beszámolójáról 

A Médiatanács a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2021. év I-III. havi beszámolóját 

elfogadja. 

2. MTVA-54/2021. Kérelem „Az MTVA Kunigunda útja 
telephelyen kialakítandó új televízió stúdió médiainformatikai 
és médiatechnológiai eszközeinek a beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás indításának előzetes jóváhagyására 

Dr. Karácsony Kamilla 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: 
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A Médiatanács 482/2021. (V. 25.) számú döntése: „Az MTVA 
Kunigunda útja telephelyen kialakítandó új televízió stúdió 
médiainformatikai és médiatechnológiai eszközeinek a beszerzése” 
tárgyú kivitelezési közbeszerzési eljárás indításának előzetes 
jóváhagyásáról 

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési szabályzatának 28. § (1) b) pontja alapján „Az MTVA 

Kunigunda útja telephelyen kialakítandó új televízió stúdió médiainformatikai és médiatechnológiai 

eszközeinek a beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

3. MTVA-53/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
REZSI2021 pályázati eljárás harmadik fordulójának 
bírálóbizottsági ajánlása 

Dr. Karácsony Kamilla 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 483/2021. (V. 25.) számú döntése: a REZSI2021 
pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 

médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás harmadik fordulójából az 

alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 

iktatószám: MA- 

REZSI2021- 

…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

79 Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. BKTV 

80 PluszRádió Nonprofit Kft. Győr Plusz Rádió 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 

médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 eljárás harmadik fordulójában visszavont 

pályázatokat a harmadik forduló eljárásából kizárja: 
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iktatószám: MA- 

REZSI2021- 

…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

9 Magyar Ferenc 
Komló és Térsége  

Televízió 

11 Baranya Televízió Kft. Baranya Televízió 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 

médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás harmadik 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- 

REZSI2021- 

…/2021. 

a kedvezményezett neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

14 Kulturális Életért Közhasznú Egyesület Mustár rádió 2 050 000 

16 FONTANA MÉDIA Kft SOLA RÁDIÓ 3 000 000 

26 PTV STUDIÓ Kft. Pomáz Televízió 5 000 000 

30 
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató  

Nonprofit Kft. 
Völgyhíd Tv 6 600 000 

44 TRIÓ-MÉDIA-DUNÁNTÚL Kft. Trió-TV-Dunántúl 6 600 000 

47 
Zemplén Televízió Közhasznú  

Nonprofit Kft. 
Zemplén TV 6 600 000 

59 FRISS MÉDIA Kft. Friss FM 5 500 000 

81 Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft. EWTN BONUM 6 600 000 

8 db a megítélt támogatás összesen: 41.950.000 Ft 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 

médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a 

jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi pályázatokat tartalmi ok 

miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám: MA- 

REZSI2021- 

…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

3 "LABEL-84" Kft. Zugló Televízió 

10 Bihari Antal Körzeti Televízió 

33 GA-BU Kft. Csurgói Városi Televízió 

36 MÉDIA CSELE Bt. Csele TV 

41 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió 

75 DS Média Kft. 
DSTV Dunaújváros 

Televízió 

82 Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. Kecel Városi Televízió 

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1028/2020. (XI. 17.) számú döntésével a 

magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – 

médiaszolgáltatásának 2021. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési 

költségeinek támogatására meghirdetett REZSI2021 pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja. 

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

vezetőjét, hogy 

 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás harmadik 

fordulójának eredményéről és a fennmaradó keretösszegről szóló közleményt, 

 a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről. 

4. 311/2021. Felkérés a Budapest 105,9 MHz rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

Dr. Andrássy György 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 484/2021. (V. 25.) számú döntése: felkérés a 
Budapest 105,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Budapest 105,9 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; 
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– a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferencia: a médiaszolgáltatási lehetőség műszaki 

paramétereinek lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

5. 312/2021. A Szentes 104,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 
2021. május 10-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

Dr. Andrássy György 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 485/2021. (V. 25.) számú döntése: a Szentes 104,3 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. április 9-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. május 10-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata (Karc FM Média Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Szentes 104,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és hirdetményi 

úton 2021. április 9-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján – az előterjesztés 

melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra 

pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 

6. 313/2021. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 
2021. május 12-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

Dr. Andrássy György 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 486/2021. (V. 25.) számú döntése: a Keszthely 92,2 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. április 9-én közzétett 
pályázati felhívásra 2021. május 12-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata (Karc FM Média Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és hirdetményi 

úton 2021. április 9-én közzétett Pályázati Felhívás 1.11.10.1. pontja alapján – az előterjesztés 
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melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – hiánypótlásra hívja fel a Pályázati Felhívásra 

pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 

7. 317/2021. A Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. március 26-án közzétett pályázati felhívásra 2021. 
április 26-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György 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 487/2021. (V. 25.) számú döntése: a Békéscsaba 
91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. március 26-án közzétett 
pályázati felhívásra 2021. április 26-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata (Karc FM Média Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati felhívásra 2021. április 26-án 

pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 

8. 318/2021. Az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. április 28-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György 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 488/2021. (V. 25.) számú döntése: az Eger 99,1 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jelleggel történő használatára 2021. március 26-án közzétett 
pályázati felhívásra 2021. április 28-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata (Karc FM Média Kft.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati felhívásra 2021. április 28-án 

pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 
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9. 314/2021. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
megindítása Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel 
szemben 

Dr. Andrássy György 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 489/2021. (V. 25.) számú döntése: a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására 
irányuló eljárás megindítása a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-
vel szemben 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzés elfogadásával megindítja az Mttv. 

70. § (5) bekezdése alapján a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 

meghatározására irányuló eljárást a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben. 

10. 315/2021. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
megindítása a Radio Plus Kft.-vel szemben 

Dr. Andrássy György 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 490/2021. (V. 25.) számú döntése: a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására 
irányuló eljárás megindítása a Radio Plus Kft.-vel szemben 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzés elfogadásával megindítja az Mttv. 

70. § (5) bekezdése alapján a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 

meghatározására irányuló eljárást a Radio Plus Kft.-vel szemben. 

11. 316/2021. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező 
médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás 
megindítása a Hold Reklám Kft.-vel szemben 

Dr. Andrássy György 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 491/2021. (V. 25.) számú döntése: a jelentős 
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására 
irányuló eljárás megindítása a Hold Reklám Kft.-vel szemben 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzés elfogadásával megindítja az Mttv. 

70. § (5) bekezdése alapján a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók 

meghatározására irányuló eljárást a Hold Reklám Kft.-vel szemben. 

12. 319/2021. A Karc FM Média Kft. szerződésmódosításra 
irányuló kérelme (Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 
107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + Balatonfüred 96,2 
MHz + Győr 88,1 MHz + Kaposvár 97,5 MHz, KARC FM 
106,6) 

Dr. Andrássy György 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 492/2021. (V. 25.) számú döntése: a Karc FM Média 
Kft. szerződésmódosításra irányuló kérelme (Székesfehérvár 106,6 
MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + 
Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + Kaposvár 97,5 MHz, 
KARC FM 106,6) 

A Médiatanács a Karc FM Média Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az előterjesztés mellékletét 

képező egységes szerkezetbe foglalt hatósági szerződésmódosítás elfogadásával hozzájárul a 

médiaszolgáltató Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + 

Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + Kaposvár 97,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződés 2.2. pontjának módosításához. 

13. 305/2021. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett 
Pesti TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 10-
én 20 órától sugárzott (február 14-én 14 óra 7 perctől 
megismételt) „Pesti galerie” című műsorszám korhatári 
besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) 
bekezdés b) pontjának megsértése] – előzmény: 163/2021. 
számú előterjesztés 

Dr. Bánffy Csilla 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 493/2021. (V. 25.) számú döntése: a Progress Média 
Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű, 
országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 
2021. február 10-én 20 órától sugárzott (február 14-én 14 óra 7 
perctől megismételt) „Pesti galerie” című műsorszám korhatári 
besorolása [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés 
b) pontjának megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Pesti TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. február 10-én 20 órától sugárzott és február 14-én 14 óra 7 perctől 

megismételt „Pesti galerie” című műsorszámok közzétételekor két alkalommal megsértette az Mttv. 

9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdés c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja 

alapján összesen 100 000 Ft bírsággal sújtja. 

14. 306/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Radio Plus Kft. által 
üzemeltetett 90,6 Rádió 1 (Veszprém 90,6 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson – 
előzmény: 129/2021. számú előterjesztés 

Dr. Bánffy Csilla 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 494/2021. (V. 25.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. januári adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Radio Plus Kft. által 
üzemeltetett 90,6 Rádió 1 (Veszprém 90,6 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Radio Plus Kft. az általa üzemeltetett 90,6 Rádió 1 (Veszprém 

90,6 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatása 2021. január 10-i 

adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 187. § 

(4) bekezdésének b) pontja alapján 10.000 Ft bírsággal sújtja. 

15. 307/2021. A körzeti médiaszolgáltatók 2021. márciusi 
adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének megsértése az Oxygen TV Kft. által 
üzemeltetett Oxygen TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásban] – előzmény: 242/2021. számú 
előterjesztés 

Dr. Bánffy Csilla 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 495/2021. (V. 25.) számú döntése: a körzeti 
médiaszolgáltatók 2021. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése [az 
Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése az Oxygen TV Kft. által 
üzemeltetett Oxygen TV állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásban] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az Oxygen TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. március 1-jén 20:00:49 órakor sugárzott „Oxygen Media Gazdasági 

Magazin” című műsorszám közzététele során egy 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. 

16. 308/2021. A Tv2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 17-én 
18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának 
vélelmezett megsértése] 

Dr. Bánffy Csilla 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 496/2021. (V. 25.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. 
március 17-én 18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” 
című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) 
bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának vélelmezett 
megsértése] 

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

bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának egy alkalommal történt vélelmezett megsértése 

tárgyában a TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 

17-én 18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” című műsorszám közzététele tárgyában. 

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

elektronikus úton terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

17. 309/2021. A MIKOM Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
Miskolc Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 13-
án sugárzott „Egészségpercek” című műsorszám hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának 
vélelmezett megsértése] 

Dr. Bánffy Csilla 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 497/2021. (V. 25.) számú döntése: a MIKOM 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Miskolc Televízió állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. február 13-án sugárzott 
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„Egészségpercek” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Mttv. 
31. § (1) bekezdése b) pontjának vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

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

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

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. február 13-án sugárzott „Egészségpercek” című 

műsorszámmal kapcsolatban. 

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

műsorszámban bemutatott termékeket, szolgáltatásokat termékmegjelenítésről szóló megállapodás 

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

nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

18. 310/2021. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 
állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatáson 2021. 
április 22-én közzétett „Balázsék” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdésének 
érvényesülésének vizsgálata] 

Dr. Bánffy Csilla 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 498/2021. (V. 25.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű rádiós 
médiaszolgáltatáson 2021. április 22-én közzétett „Balázsék” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdésének 
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. 

19. T-11/2021. A TV2 Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató és 
Pavel Stantchev vezető tisztségviselő fellebbezése a 
nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások 
bemutatása előtti figyelemfelhívás követelményének 
megsértését megállapító MN/650 6/2021. számú hivatali 
határozattal szemben 

Dr. Karas Monika 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 499/2021. (V. 25.) számú döntése: a TV2 Média 
Csoport Zrt. médiaszolgáltató és Pavel Stantchev vezető 
tisztségviselő fellebbezése a nyugalom megzavarására alkalmas képi 
vagy hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívás 
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követelményének megsértését megállapító MN/650-6/2021. számú 
hivatali határozattal szemben 

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

(elsőfokú hatóság) 2021. március 10. napján kelt, MN/650-6/2021. számú határozata ellen a TV2 

Média Csoport Zrt. médiaszolgáltató és Pavel Stantchev, a TV2 Média Csoport Zrt. vezérigazgatója 

által benyújtott közös fellebbezési kérelmet elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 

20. B-5/2021. Beszámoló a lejárt határidejű döntések 
végrehajtásáról (2021. április) 

Dr. Karas Monika 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 500/2021. (V. 25.) számú döntése: a lejárt határidejű 
döntések végrehajtásáról (2021. április) 

A Médiatanács a lejárt határidejű döntések végrehajtásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

Az előterjesztések ismertetését követően a Médiatanács megbízta a Hivatalt, hogy készítsen 

előterjesztéseket a Székesfehérvár 106,6 MHz + Tatabánya 107,0 MHz + Dunaújváros 99,1 MHz + 

Balatonfüred 96,2 MHz + Győr 88,1 MHz + Kaposvár 97,5 MHz lejáró médiaszolgáltatási jogosultság 

részét képező egyes médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciatervének kidolgozására való 

felkérésekről azt követően, hogy a Médiatanács 21. heti ülésén ugyanezen médiaszolgáltatási 

jogosultság hatósági szerződésének elfogadott módosítását mindkét fél aláírta. 

21. E-29/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. 
április) 

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

22. E-30/2021. A látássérültek médiabefogadását segítő 
audionarráció ellenőrzése az Mttv. 39. § (2a) bekezdése 
alapján (2021. I. negyedév) 

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

23. E-31/2021. 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 12 óra 13 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. június 1. 

11 óra. 

Budapest, 2021. május 31. 

A jegyzőkönyvet készítette: 
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