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Jegyzőkönyv, amely 2021. június 1-jén 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-22. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-22. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (4-17. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (18-22. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-22. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 5 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

501/2021. (VI. 1.) számon az alábbi előterjesztéseket vette napirendre: 

MTVA-55/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Felügyelőbizottságának az Alap 

Gazdálkodási és Kezelési Szabályzata 32. § (5) bekezdése szerinti 2020. évi beszámolója 

MTVA-56/2021. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás támogatási 

szerződése és mellékletei formaszövegének elfogadása 



 

2 

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 

MTVA-57/2021. A Médiatanács által meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első 

fordulójában beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

325/2021. Felkérés Székesfehérvár 106,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciatervének kidolgozására 

326/2021. Felkérés Tatabánya 107,0 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

327/2021. Felkérés a Dunaújváros 99,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

328/2021. Felkérés a Balatonfüred 96,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

329/2021. Felkérés a Győr 88,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

330/2021. Felkérés a Kaposvár 97,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

331/2021. A Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívásának véglegesítése 

332/2021. A Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 

felhívásának véglegesítése 

335/2021. A Szekszárd 104,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. április 1-jén közzétett pályázati felhívásra 2021. május 3-án 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

336/2021. A Salgótarján 99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. április 1-én közzétett pályázati felhívásra 2021. május 5-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

333/2021. A rádiós médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

334/2021. A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 

vizsgálata 

337/2021. A SZEGROPA Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Szeged 87,9 MHz, 87,9 Rádió 1) rádiós 

médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

338/2021. A Best Radio Kft. szerződésmódosításra irányuló kérelme (Szolnok 102,4 MHz; 102,4 - 

BEST FM) 

320/2021. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

(Budapest 96,4 MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. február 1-7. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezés megsértése] – előzmény: 145/2021. számú előterjesztés 
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321/2021. 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 Smtv. 20. § (3) bekezdésének 

megsértése] – előzmény: 117/2021. számú előterjesztés 

322/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. februári adásainak hatósági ellenőrzése [az 

Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjának megsértése a Gyula TV Kft. által üzemeltetett Gyula Televízió 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 180/2021. számú előterjesztés 

323/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. március adásainak hatósági ellenőrzése [az 

Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése a P1 Rádió Kft. által üzemeltetett 101,7 Pécs 

FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

324/2021. Új eljárás lefolytatása az M-RTL Zrt.-vel szemben a Médiatanács 615/2020. (VI. 30.) számú 

határozata kapcsán hozott, a Fővárosi Törvényszék 105.K.706.046/2020/9. számú, valamint a Kúria, 

mint másodfokú bíróság Kf.Vl.39.705/2021/4. számon meghozott ítélete alapján – előzmények: 

211/2020. és 299/2020. számú előterjesztések 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-55/2021. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap Felügyelőbizottságának az Alap 
Gazdálkodási és Kezelési Szabályzata 32. § (5) bekezdése 
szerinti 2020. évi beszámolója 

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 502/2021. (VI. 1.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
Felügyelőbizottságának 2020. évi beszámolójáról 

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

Vagyonkezelő Alap Felügyelőbizottságának beszámolóját. 

2. MTVA-56/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás támogatási szerződése 
és mellékletei formaszövegének elfogadása 

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 503/2021. (VI. 1.) számú döntése: a 
TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő 
támogatási szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a TVÁLLANDÓ2021 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázókkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei 

formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában. 

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

vezetőjét, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye 

közzé. 

a döntés mellékletei: 

1. melléklet: támogatási szerződés  

2. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez egyéni könyvvizsgáló esetén 

3. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez könyvvizsgáló társaság esetén 

4. melléklet: nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak való 

megfelelésről 

5. melléklet: beszámoló űrlap 

6. melléklet: tételösszesítő 

7. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei 

3. MTVA-57/2021. A Médiatanács által meghirdetett 
TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első fordulójában 
beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 504/2021. (VI. 1.) számú döntése: a 
TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első fordulójában beérkezett 
pályázatok bírálóbizottsági ajánlásáról 

1. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első fordulójából az alábbi, valamely 

érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2021-…/2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 
az állandó műsor címe 

5 
Mezőtúri Közművelődési és  

Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
Mezőtúri Városi Televízió Túri Hírmondó 

10 SÁGHY-SAT Kft. Városi Televízió Bóly Napjaink 

18 MIKOM Nonprofit Kft. Miskolc Televízió Híradó 

2. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 
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támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első 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: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2021-…./2021. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor  

típusa 

a megítélt  

támogatás  

(Ft) 

1 PTV STUDIÓ Kft. Pomáz Televízió Heti Krónika 
közéleti  

magazin 
3.120.000 

3 Pannónia Alapítvány (Pannon TV) Pannon TV Közügyek 
közéleti  

magazin 
2.880.000 

6 Part-Oldalak Kulturális Egylet Dunaföldvár TV Földvár Mozaik 
közéleti  

magazin 
3.120.000 

7 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Hajdúnánási Televízió Nánási Krónika 
közéleti  

magazin 
3.120.000 

11 Csongrád TV Kft. Csongrád Tv Közéleti Mozaik 
közéleti  

magazin 
3.120.000 

12 Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. VTV MÓR Köztér 
közéleti  

magazin 
3.120.000 

16 MOLNÁR TV Kft. Rábaközi Televízió Csornai Műsor 
közéleti  

magazin 
3.120.000 

17 
Füzesabonyi Városi Televíziózást  

Segítő Nonprofit Kft. 

Füzesabonyi Városi  

Televízió 
Heti Krónika 

közéleti  

magazin 
3.099.000 

24 RTV. Szekszárd Kft. RTV Szekszárd Köz-Tér 
közéleti  

magazin 
3.120.000 

26 Sárvári Média Nonprofit Kft. Sárvári Televízió Hírek Hétkor 
közéleti  

magazin 
2.940.000 

35 CUTTINGROOM Bt. Gólya TV Gólyahír magazin 
közéleti  

magazin 
3.107.400 

11 db „közéleti magazin” kategóriában összesen: 33.866.400 Ft 

3. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első 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: 
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iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2021-…./2021. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás 

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

4 
KANIZSA MÉDIAHÁZ  

Nonprofit Kft. 
Kanizsa TV Híradó hírműsor 9.720.000 

8 
Keszthelyi Televízió  

Nonprofit Kft. 

Keszthelyi  

Televízió 

Keszthelyi  

Híradó 
hírműsor 10.200.000 

13 
Halasi Média és Kultúra  

Nonprofit Kft. 
Halas TV Híradó hírműsor 9.360.000 

23 
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ  

Nonprofit Kft. 
Kapos Televízió Kapospont hírműsor 9.760.000 

27 Halom Televízió Nonprofit Kft. Halom Televízió Híradó hírműsor 9.633.000 

28 
Szegedi Rendezvény- és  

Médiaközpont Nonprofit Kft. 

Városi Televízió  

Szeged 
Szegedi Híradó hírműsor 10.000.000 

29 
KALOCSAI MŰVELŐDÉSI  

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

Kalocsa Városi  

Televízió 
Kalocsai híradó hírműsor 9.720.000 

31 Danubia Televízió Nonprofit Kft. Danubia televízió Hírek hírműsor 10.400.000 

8 db „hírműsor” kategóriában összesen: 78.793.000 Ft 

4. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első 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 

2021-…./2021. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

2 Médiacentrum Debrecen Kft. Debrecen Televízió 
Debreceni  

Színképek 

kulturális  

magazin 
2.080.000 

9 
Békéscsabai  

Médiacentrum Kft. 
7.Tv Művészbejáró 

kulturális  

magazin 
2.080.000 

15 Hegyvidék Média Kft. 
Hegyvidék  

Televízió 
Kultúrpont 

kulturális  

magazin 
2.080.000 

20 „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. Kölcsey Televízió Víg-Kend 
kulturális  

magazin 
2.080.000 
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iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2021-…./2021. 

a kedvezményezett  

neve 

a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó műsor  

címe 

az állandó  

műsor típusa 

a megítélt  

támogatás (Ft) 

21 Centrum Televízió Kft. Centrum Televízió 
Kultúrcseppek  

Dél-Pestről 

kulturális  

magazin 
2.060.000 

22 
KAPOS TV ÉS RÁDIÓ  

Nonprofit Kft. 
Kapos Televízió Géniusz 

kulturális  

magazin 
1.920.000 

25 ÉK-TV Kft. Pannon Televízió Pécsi Kör 
kulturális  

magazin 
2.080.000 

30 Ipoly Média Kft. Ipoly Televízió Kultúrház 
kulturális  

magazin 
2.055.000 

32 
Kecskeméti Televízió  

Nonprofit Kft. 

KECSKEMÉTI  

TELEVÍZIÓ 
MÚZSA 

kulturális  

magazin 
1.840.000 

36 Baja Hangja Kft. Bajai Televízió Bajai Kultúra 
kulturális  

magazin 
2.080.000 

10 db „kulturális magazin” kategóriában összesen: 20.355.000 Ft 

5. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első fordulójában a „hírműsor” 

kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 

pályázatokat tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2021-…./2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

19 MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Makó Városi TV Híradó hírműsor 

33 DS Média Kft. DSTV Dunaújváros Televízió Híradó hírműsor 

6. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első fordulójában a „kulturális 

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

alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban: 
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iktatószám:  

MA-TVÁLLANDÓ 

2021-…./2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

34 DS Média Kft. DSTV Dunaújváros Televízió Proart 
kulturális  

magazin 

7. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első fordulójában a „hírműsor” 

kategóriában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján – az alábbi 

pályázatot forráshiány miatt nem részesíti támogatásban: 

iktatószám: MA- 

TVÁLLANDÓ 

2021-…./2021. 

a pályázó neve 
a médiaszolgáltatás  

megnevezése 

az állandó  

műsor címe 

az állandó  

műsor típusa 

14 
Szombathelyi Médiaközpont 

Nonprofit Kft. 
Szombathelyi Televízió Híradó hírműsor 

8. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első fordulójában a bírálóbizottság 

maradék keretösszegre vonatkozó javaslatát elfogadva 1.082.384 Ft-tal növeli a TVALLANDO2021 

pályázati eljárás második fordulójában kiosztható keretösszeget. 

9. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 192/2021. (III. 16.) számú döntésével a 

televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének 

támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás első fordulóját lezárja. 

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

vezetőjét, hogy 

a) 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat, 

b) 5 napon belül a pályázati eljárás első fordulójának eredményéről, illetve a második 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 bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról 

határidőben intézkedjen. 

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2021. május 13-án kelt ajánlása 
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4. 325/2021. Felkérés Székesfehérvár 106,6 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 505/2021. (VI. 1.) számú döntése: felkérés a 
Székesfehérvár 106,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Székesfehérvár 106,6 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 a lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

5. 326/2021. Felkérés Tatabánya 107,0 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 506/2021. (VI. 1.) számú döntése: felkérés a 
Tatabánya 107,0 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Tatabánya 107,0 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 a lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 
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6. 327/2021. Felkérés a Dunaújváros 99,1 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 507/2021. (VI. 1.) számú döntése: felkérés a 
Dunaújváros 99,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Dunaújváros 99,1 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 a lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

7. 328/2021. Felkérés a Balatonfüred 96,2 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 508/2021. (VI. 1.) számú döntése: felkérés a 
Balatonfüred 96,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciatervének kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Balatonfüred 96,2 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 a lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 
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8. 329/2021. Felkérés a Győr 88,1 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 509/2021. (VI. 1.) számú döntése: felkérés a Győr 
88,1 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Győr 88,1 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 a lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

9. 330/2021. Felkérés a Kaposvár 97,5 MHz 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 510/2021. (VI. 1.) számú döntése: felkérés a 
Kaposvár 97,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Kaposvár 97,5 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 a lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 
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10. 331/2021. A Székesfehérvár 96,1 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 511/2021. (VI. 1.) számú döntése: a Székesfehérvár 
96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Székesfehérvár 96,1 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 

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

11. 332/2021. A Kiskőrös 91,7 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 512/2021. (VI. 1.) számú döntése: a Kiskőrös 91,7 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívásának véglegesítése 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Kiskőrös 91,7 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás végleges 

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

12. 335/2021. A Szekszárd 104,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. április 1-jén közzétett pályázati felhívásra 
2021. május 3-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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 513/2021. (VI. 1.) számú döntése: a Szekszárd 104,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. április 1-jén közzétett 
pályázati felhívásra 2021. május 3-án beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata 
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A Médiatanács az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Szekszárd 104,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2021. április 1-jén közzétett pályázati felhívásra pályázati ajánlatot 

benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 

13. 336/2021. A Salgótarján 99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 1-én közzétett pályázati felhívásra 2021. május 
5-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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 514/2021. (VI. 1.) számú döntése: a Salgótarján 99,3 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. április 1-én közzétett pályázati 
felhívásra 2021. május 5-én 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 Salgótarján 99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2021. április 1-én közzétett pályázati felhívásra 2021. május 5-én 

pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 

14. 333/2021. A rádiós médiaszolgáltatók 2020. évi 
kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács tagjai részletesen 

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

elnapolására abból a célból, hogy a tanács a kvótakötelezettségek teljesítéséről teljesebb képet 

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

az előterjesztés napolását. 

15. 334/2021. A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatók 
2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. Ezt követően a Médiatanács tagjai részletesen 

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

elnapolására abból a célból, hogy a tanács a kvótakötelezettségek teljesítéséről teljesebb képet 

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

az előterjesztés napolását. 
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16. 337/2021. A SZEGROPA Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 
(Szeged 87,9 MHz, 87,9 Rádió 1) rádiós médiaszolgáltató 
kérelme hatósági szerződése módosítása iránt 

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 515/2021. (VI. 1.) számú döntése: a SZEGROPA 
Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (Szeged 87,9 MHz, 87,9 Rádió 1) 
rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági szerződése módosítása 
iránt 

A Médiatanács a SZEGROPA Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az 

előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági szerződés 

elfogadásával hozzájárul a médiaszolgáltató Szeged 87,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződés 2.2. pontjának módosításához. 

17. 338/2021. A Best Radio Kft. szerződésmódosításra irányuló 
kérelme (Szolnok 102,4 MHz; 102,4 - BEST FM) 

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 516/2021. (VI. 1.) számú döntése: a Best Radio Kft. 
szerződésmódosításra irányuló kérelme (Szolnok 102,4 MHz; 102,4 - 
BEST FM) 

A Médiatanács a Best Radio Kft. médiaszolgáltató kérelme alapján, az előterjesztés mellékletét 

képező egységes szerkezetbe foglalt módosított hatósági szerződés elfogadásával hozzájárul a 

médiaszolgáltató Szolnok 102,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági 

szerződés 2.2. pontjának módosításához. 

18. 320/2021. A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 96,4 
MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. február 
1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] – előzmény: 145/2021. 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: 
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A Médiatanács 517/2021. (VI. 1.) számú döntése: a Radio Plus Kft. 
által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
(Budapest 96,4 MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. 
február 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során 
tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Radio Plus Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa 

üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 96,4 MHz) kereskedelmi 

jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. február 1-7. közötti működése során megsértette a 

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

továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért. 

1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 40.000,- Ft bírsággal 

sújtja; 

2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét – Buda Márton 

ügyvezetőt – 10.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi. 

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Rádió 1 állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 96,4 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatás 2021. február 1-7. közötti működése során nem sértette meg a magyar zenei 

művek napi és heti arányára, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok éjszakai órák nélküli 

műsoridőhöz viszonyított napi arányára, valamint a budapesti közlekedési hírek közzétételének 

darabszámára vonatkozó szerződéses kötelezettségét. 

19. 321/2021. 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 Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének megsértése] – előzmény: 117/2021. 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 518/2021. (VI. 1.) számú döntése: 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 Smtv. 20. § (3) bekezdésének 
megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Szolnok Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

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

„Élet és egészség” című műsorszámok közzétételekor összesen két alkalommal megsértette az Smtv. 
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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. 

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató Szolnok Televízió állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán 2021. január 15-én 

sugárzott „Látóhatár” és „Élet és egészség” című műsorszámok közzétételekor nem sértette meg az 

Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt rendelkezést. 

20. 322/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
februári adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) 
bekezdés a) pontjának megsértése a Gyula TV Kft. által 
üzemeltetett Gyula Televízió állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatáson] – előzmény: 180/2021. 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 519/2021. (VI. 1.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. februári adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjának vélelmezett 
megsértése a Gyula TV Kft. által üzemeltetett Gyula Televízió állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Gyula TV Kft. az általa üzemeltetett Gyula Televízió állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. február 28-i 

adásnapján négy esetben megsértette az Mttv. 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést, 

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. 

21. 323/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
március adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésének vélelmezett megsértése a P1 Rádió Kft. által 
üzemeltetett 101,7 Pécs FM 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 520/2021. (VI. 1.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett 
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megsértése a P1 Rádió Kft. által üzemeltetett 101,7 Pécs FM állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező végzés elfogadásával közigazgatási hatósági 

eljárást indít a P1 Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben, az általa üzemeltetett 101,7 Pécs FM 

állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. március 23-i 

adásnapja vonatkozásában, az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés egy alkalommal 

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

kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

22. 324/2021. Új eljárás lefolytatása az M-RTL Zrt.-vel 
szemben a Médiatanács 615/2020. (VI. 30.) számú 
határozata kapcsán hozott, a Fővárosi Törvényszék 
105.K.706.046/2020/9. számú, valamint a Kúria, mint 
másodfokú bíróság Kf.Vl.39.705/2021/4. számon meghozott 
ítélete alapján – előzmények: 211/2020. és 299/2020. számú 
előterjesztések 

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 521/2021. (VI. 1.) számú döntése: új eljárás 
lefolytatása az M-RTL Zrt.-vel szemben a Médiatanács 615/2020. (VI. 
30.) számú határozata kapcsán hozott, a Fővárosi Törvényszék 
105.K.706.046/2020/9. számú, valamint a Kúria, mint másodfokú 
bíróság Kf.VI.39.705/2021/4. számon meghozott ítélete alapján 

A Médiatanács értesíti a Médiaszolgáltatót, hogy az RTL Klub állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2019. december 21-én 12:19:09 és 12:53:55 óra között sugárzott „Édesítő” című 

műsorszámmal kapcsolatos jogsértés tárgyában meghozott, 615/2020. (VI. 30.) számú határozattal 

összefüggésben a Fővárosi Törvényszék 105.K.706.046/2020/9. számú, valamint a Kúria, mint 

másodfokú bíróság Kf.VI.39.705/2021/4. számon meghozott ítélete alapján 2021. június 1-jén új 

eljárás indult. 

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

előterjesztéseket a Szeged 87,9 MHz és a Szolnok 102,4 MHz lejáró médiaszolgáltatási jogosultságok 

alapjául szolgáló médiaszolgáltatási lehetőségek frekvenciatervének kidolgozására való felkérésekről 

azt követően, hogy a Médiatanács 22. heti ülésén ugyanezen médiaszolgáltatási jogosultságok 

hatósági szerződéseinek elfogadott módosítását a felek aláírták. 

Dr. Karas Monika az ülést 11 óra 57 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. június 8. 

11 óra. 

Budapest, 2021. június 3. 

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

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


