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Jegyzőkönyv, amely 2021. június 8-án (kedden) 
videókonferencia keretében megtartott 

Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-24. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

 Dr. Hankiss Ágnes Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

 Szadai Károly Médiatanács-tag (1-24. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (4-15. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (16-21. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 22 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

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

522/2021. (VI. 8.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-59/2021. A TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított REMEK 

Nonprofit Kft. (korábban Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.) méltányossági 

kérelme 

MTVA-60/2021. A REZSI2021 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Szentgál 

Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány méltányossági kérelme 

MTVA-61/2021. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási és Kezelési Szabályzat 28. (1) bekezdés b) 

pont, valamint 28. § (2) bekezdés c) pont szerinti – előzetes jóváhagyásának kérelme a 
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Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap joggyakorlása alá tartozó audiovizuális vagyon és 

tartalmak interneten (ideértve a mobilplatformokat is) történő megjelenítését, a kapcsolódó 

szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató, és a multimédia folyamatok kiszolgálását is lehetővé 

tevő tartalomkezelő rendszer informatikai támogatása tárgyában vállalkozási szerződés 

megkötéséhez az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 

valamint a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közös ajánlattevőkkel 

345/2021. Felkérés a Szeged 87,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

346/2021. Felkérés a Szolnok 102,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

347/2021. A Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve 

és pályázati felhívás tervezete 

348/2021. A Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

349/2021. A Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

351/2021. 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 

352/2021. 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 

350/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Zalaegerszeg 104,4 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme 

a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 

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

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

vizsgálata 

353/2021. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

354/2021. A közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerének az Mttv. 98. § (8) bekezdése szerinti 

felülvizsgálata 

339/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 

2021. március 21-én 19 órától sugárzott, és március 24-én 13 óra 11 perctől megismételt „Apatigris” 

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

pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – előzmény: 211/2021. számú előterjesztés 
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340/2021. Kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2021. május 15-én 18 órai kezdettel közreadott „Híradó” című műsorszám 

18:22:16–18:25:04 közötti szegmensével kapcsolatosan 

341/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az 

Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. által 

üzemeltetett Makó Városi TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

342/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 3-án 18 óra 45 perctől sugárzott „Tények 

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

pont vélelmezett megsértése] 

343/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. január 

30-án 11:22:58 órakor kezdődött „Az építkezők” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 

20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés érvényesülésének vizsgálata] 

344/2021. A Szarvasi Általános Informatikai Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett Szarvasi Televízió 

állandó megnevezésű lineáris és Szarvasi Videotár megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatásokon 

2020. november 18-án közzétett „Szóbanforgó” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 

17. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

E-32/2021. A bíróságok által, a Médiatanács határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 

ítéletek/végzések 

E-33/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. május hónapban 

E-34/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 

eljárások 2021. május hónapban 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-59/2021. A TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított REMEK Nonprofit Kft. 
(korábban Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 
Nonprofit Kft.) méltányossági kérelme 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 523/2021. (VI. 8.) számú döntése: a 
TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárásban kedvezményezetté 
nyilvánított REMEK Nonprofit Kft. (korábban Salgótarjáni 
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.) méltányossági 
kérelméről 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 299/2019. (III. 12.) számú döntésével 

meghirdetett TVÁLLANDÓ2019 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított REMEK 

Nonprofit Kft. MA-TVÁLLANDÓ2019-119/2020. iktatószámon nyilvántartott pályázata kapcsán a 

kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet elfogadja, és mentesíti a IV. negyedévi 

ellenőrzéskor megállapított kötbérfizetési kötelezettsége alól. 

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

vezetőjét, hogy a IV. negyedévi ellenőrzést lezáró Elfogadó nyilatkozatot a jelen döntés keltétől 

számított 10 munkanapon belül készítse el és ezt a kedvezményezettnek küldje meg. 

2. MTVA-60/2021. A REZSI2021 pályázati eljárásban 
kedvezményezetté nyilvánított Szentgál Kultúrájáért és 
Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány méltányossági 
kérelme 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 524/2021. (VI. 8.) számú döntése: a REZSI2021 
pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Szentgál 
Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány 
méltányossági kérelméről 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 261/2021. (IV. 6.) számú döntésével a 

REZSI2021 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú 

Tájékoztatásáért Alapítvány MA-REZSI2021-76/2021. iktatószámon nyilvántartott pályázata kapcsán 

a kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet elfogadja, és engedélyezi a pályázónak a 

támogatási szerződés határidőn túli aláírását. 

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

vezetőjét, hogy a pályázóval a támogatási szerződést a döntéstől számított 30 napon belül kösse 

meg. 
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3. MTVA-61/2021. A Médiatanács – az MTVA Gazdálkodási és 
Kezelési Szabályzat 28. (1) bekezdés b) pont, valamint 28. § 
(2) bekezdés c) pont szerinti – előzetes jóváhagyásának 
kérelme a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 
Alap joggyakorlása alá tartozó audiovizuális vagyon és 
tartalmak interneten (ideértve a mobilplatformokat is) történő 
megjelenítését, a kapcsolódó szerkesztőségi 
munkafolyamatokat támogató, és a multimédia folyamatok 
kiszolgálását is lehetővé tevő tartalomkezelő rendszer 
informatikai támogatása tárgyában vállalkozási szerződés 
megkötéséhez az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar 
Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a 4iG Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság közös ajánlattevőkkel 

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 525/2021. (VI. 8.) számú döntése: a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap joggyakorlása alá 
tartozó audiovizuális vagyon és tartalmak interneten (ideértve a 
mobilplatformokat is) történő megjelenítését, a kapcsolódó 
szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató és a multimédia 
folyamatok kiszolgálását is lehetővé tevő tartalomkezelő rendszer 
informatikai támogatása tárgyú vállalkozási szerződés megkötésének 
előzetes jóváhagyása 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap joggyakorlása alá tartozó audiovizuális vagyon 

és tartalmak interneten (ideértve a mobilplatformokat is) történő megjelenítését, a kapcsolódó 

szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató, és a multimédia folyamatok kiszolgálását is lehetővé 

tevő tartalomkezelő rendszer informatikai támogatása tárgyú vállalkozási szerződés megkötését a 

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

Alap Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatának 28. (1) bekezdés b) pontja és 28. §-a (2) 

bekezdésének c) pontja alapján előzetesen jóváhagyja. 

4. 345/2021. Felkérés a Szeged 87,9 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: 
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A Médiatanács 526/2021. (VI. 8.) számú döntése: felkérés a Szeged 
87,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Szeged 87,9 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. 

5. 346/2021. Felkérés a Szolnok 102,4 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 527/2021. (VI. 8.) számú döntése: felkérés a Szolnok 
102,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Szolnok 102,4 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. 

6. 347/2021. A Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 528/2021. (VI. 8.) számú döntése: a Kalocsa 94,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 
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A Médiatanács elfogadja a Kalocsa 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP  

max  

(W) 

Heff  

max  

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság-  

sztereó -  

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

.…..°-…...°/dB 
Telepítési feltételek 

Kalocsa 94,5 100 30 16.000 2 - 4 H ND - 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

18°58’20”; 46°32’03” 

A Médiatanács 529/2021. (VI. 8.) számú döntése: a Kalocsa 94,5 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Kalocsa 94,5 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

7. 348/2021. A Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 530/2021. (VI. 8.) számú döntése: a Dunaföldvár 
104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Dunaföldvár 104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP  

max  

(W) 

Heff  

max  

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó -  

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság -  

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

.…..°-…...°/dB 
Telepítési feltételek 

Dunaföldvár  104,1 302 58 18.000 6 - 10 V D 70°-90°/3dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

18°56’02”; 46°48’26” 

A Médiatanács 531/2021. (VI. 8.) számú döntése: a Dunaföldvár 
104,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 
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A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Dunaföldvár 104,1 MHz 

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

úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

8. 349/2021. A Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 5/5 

arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 532/2021. (VI. 8.) számú döntése: a Tapolca 101,8 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Tapolca 101,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(W) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó -  

(km) 

P A 
Korlátozás 

…°-…°/dB 
Telepítési feltételek 

Tapolca 101,8 100 53 15.000 2 - 3 V ND - 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely: 

17°26’00”; 46°53’00” 

A Médiatanács 533/2021. (VI. 8.) számú döntése: a Tapolca 101,8 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Tapolca 101,8 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

9. 351/2021. 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, 5/5 

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

hozta: 
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A Médiatanács 534/2021. (VI. 8.) 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 

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

nyilvántartásba veszi a Szentes 104,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívásra pályázati ajánlatot 

benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 

10. 352/2021. 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, 5/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 535/2021. (VI. 8.) 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. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati 

nyilvántartásba veszi a Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

közösségi jellegű használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 2021. május 12-én 

pályázati ajánlatot benyújtó Karc FM Média Kft. pályázót. 

11. 350/2021. A Mária Rádió Frekvencia Kft. (Zalaegerszeg 
104,4 MHz) rádiós médiaszolgáltató kérelme a 
médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása 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 536/2021. (VI. 8.) számú döntése: a Mária Rádió 
Frekvencia Kft. (Zalaegerszeg 104,4 MHz) rádiós médiaszolgáltató 
kérelme a médiaszolgáltatás megkezdésének halasztása iránt 

A Médiatanács – a Mária Rádió Frekvencia Kft. kérelmére – az előterjesztés mellékletét képező 

egységes szerkezetbe foglalt, módosított hatósági szerződés elfogadásával hozzájárul a 

Zalaegerszeg 104,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság szerinti médiaszolgáltatás megkezdésére 

előírt 2021. június 17-i határidő 2021. szeptember 17. napjára történő módosításához. 
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12. 333/2021. A rádiós médiaszolgáltatók 2020. évi 
kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

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 537/2021. (VI. 8.) számú döntése: a rádiós 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata (Best Rádió Kft. – BEST FM) 

A Médiatanács a Best Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben a BEST FM állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 

21. § (2) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettség 2020. évben történő teljesítésének felügyelete 

tárgyában. 

A Médiatanács 538/2021. (VI. 8.) számú döntése: a rádiós 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata (Actor Informatika és Nyomda Kft. – Pont Rádió) 

A Médiatanács az Actor Informatika és Nyomda Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Pont Rádió 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági 

eljárást indít az Mttv. 21. § (2) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettség 2020. évben történő 

teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 539/2021. (VI. 8.) számú döntése: a rádiós 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata (Közösségi Rádiózásért Egyesület – Spirit FM) 

A Médiatanács a Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltatóval szemben a Spirit FM állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást 

indít az Mttv. 21. § (1) bekezdése és 22. § (5) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek 2020. 

évben történő teljesítésének felügyelete tárgyában. 

A Médiatanács 540/2021. (VI. 8.) számú döntése: a rádiós 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata (Mosoly Média Kft. – RÁDIÓ SMILE) 

A Médiatanács a Mosoly Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben a RÁDIÓ SMILE állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást 

indít az Mttv. 21. § (2) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettség 2020. évben történő 

teljesítésének felügyelete tárgyában. 

13. 334/2021. A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatók 
2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 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: 
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A Médiatanács 541/2021. (VI. 8.) számú döntése: a lekérhető 
audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei 
teljesítésének vizsgálata [Invitel Távközlési Zrt. (InviTV Videotéka)] 

A Médiatanács az Invitel Távközlési Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az InviTV Videotéka állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást 

indít az Mttv. 20. § (2) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete 

tárgyában a 2020. év vonatkozásában. 

14. 353/2021. Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi 
kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata 

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 542/2021. (VI. 8.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [Első Roma Média Műsorszolgáltató Kft. (Dikh TV)] 

A Médiatanácsa az Első Roma Média Műsorszolgáltató Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Dikh TV 

megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást 

indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése és 22. § (5) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek 

teljesítésének felügyelete tárgyában a 2020. év vonatkozásában. 

A Médiatanács 543/2021. (VI. 8.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (EWTN BONUM)] 

A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben az EWTN 

BONUM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján 

hatósági eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének 

felügyelete tárgyában a 2020. év vonatkozásában. 

A Médiatanács 544/2021. (VI. 8.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. (Pannon TV)] 

A Médiatanács az ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Pannon TV 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági 

eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének 

felügyelete tárgyában a 2020. év vonatkozásában. 

A Médiatanács 545/2021. (VI. 8.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [LP Média Kft. („hatoscsatorna”)] 

A Médiatanács az LP Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben a „hatoscsatorna” állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást 
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indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete 

tárgyában a 2020. év vonatkozásában. 

A Médiatanács 546/2021. (VI. 8.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [Szabadi Attila egyéni vállalkozó (Régió Plusz Televízió)] 

A Médiatanács Szabadi Attila egyéni vállalkozó médiaszolgáltatóval szemben a Régió Plusz Televízió 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági 

eljárást indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének 

felügyelete tárgyában a 2020. év vonatkozásában. 

A Médiatanács 547/2021. (VI. 8.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [„FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. (Füred TV)] 

A Médiatanács a „FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. médiaszolgáltatóval szemben a Füred TV állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást 

indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettség teljesítésének felügyelete 

tárgyában a 2020. év vonatkozásában. 

A Médiatanács 548/2021. (VI. 8.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [Multinet 99 Szolgáltató Kft. (Óbuda TV1)] 

A Médiatanács a Multinet 99 Szolgáltató Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Óbuda TV1 állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást 

indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete 

tárgyában a 2020. év vonatkozásában. 

A Médiatanács 549/2021. (VI. 8.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [PTV STÚDIÓ Kft. (Pomáz TV)] 

A Médiatanács a PTV STÚDIÓ Kft médiaszolgáltatóval szemben a Pomáz TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást indít az Mttv. 

20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete tárgyában a 2020. 

év vonatkozásában. 

A Médiatanács 550/2021. (VI. 8.) számú döntése: az audiovizuális 
médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének 
vizsgálata [Mag Televízió Kft. (MAG Televízió)] 

A Médiatanács a Mag Televízió Kft. médiaszolgáltatóval szemben a MAG Televízió állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárást 

indít az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek teljesítésének felügyelete 

tárgyában a 2020. év vonatkozásában. 
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15. 354/2021. A közszolgálati médiaszolgáltatások 
rendszerének az Mttv. 98. § (8) bekezdése szerinti 
felülvizsgálata 

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 551/2021. (VI. 8.) számú döntése: a közszolgálati 
médiaszolgáltatások rendszerének az Mttv. 98. § (8) bekezdése 
szerinti felülvizsgálata 

1. A Médiatanács – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatójával történő 

konzultációt követően, valamint a gazdaságosság, a következő évi költségvetési tervezés és az 

Mttv. 83. §-ában meghatározott közszolgálati célok érvényesülésének szempontjait figyelembe 

véve – az Mttv. 98. § (8) bekezdése alapján, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

felülvizsgálja és rögzíti a közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerét. 

2. A Médiatanács döntéséről tájékoztatja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot és 

a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltatót. 

16. 339/2021. Az M-RTL Zrt. által üzemeltetett RTL Klub 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 
21-én 19 órától sugárzott, és március 24-én 13 óra 11 perctől 
megismételt „Apatigris” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések megsértése] – 
előzmény: 211/2021. 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 552/2021. (VI. 8.) számú döntése: az M-RTL Zrt. által 
üzemeltetett RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 
2021. március 21-én 19 órától sugárzott, és március 24-én 13 óra 11 
perctől megismételt „Apatigris” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdés c) 
pontjában foglalt rendelkezések megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy az M-RTL Zrt. médiaszolgáltató az általa üzemeltett RTL Klub 

állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 21-én 19 órától sugárzott, és március 24-én 

13 óra 11 perctől megismételt „Apatigris” című műsorszám közzétételével kettő alkalommal 

megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 

rendelkezéseket, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 12 000 000 Ft bírsággal 

sújtja. 
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17. 340/2021. Kérelem a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. május 
15-én 18 órai kezdettel közreadott „Híradó” című műsorszám 
18:22:16–18:25:04 közötti szegmensével kapcsolatosan 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 553/2021. (VI. 8.) számú döntése: kérelem a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2021. május 15-én 18 órai kezdettel közreadott 
„Híradó” című műsorszám 18:22:16–18:25:04 közötti szegmensével 
kapcsolatosan 

A Médiatanács a Kérelmező kérelmére indult eljárásban a kérelmet elutasítja. 

18. 341/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 
áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) 
bekezdés b) pontjának vélelmezett megsértése a Makói 
Szolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Makó Városi TV 
állandó megnevezésű 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 554/2021. (VI. 8.) számú döntése: a körzeti 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának vélelmezett 
megsértése a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett 
Makó Városi TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben az 

Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának az általa üzemeltetett Makó Városi TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson 2021. április 14-én két alkalommal sugárzott „ÉPI-TECH Magazin” című 

műsorszámban, összesen két esetben történt vélelmezett megsértése tárgyában. 

A Médiatanács felhívja továbbá a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlésétől számított 10 napon 

belül nyilatkozzon, a fenti műsorszámban fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette-

e meg a Leier cég készpince termékét, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást, s ha igen, úgy 

csatolja az erről szóló dokumentumokat, valamint terjessze elő az üggyel kapcsolatos álláspontját. 
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19. 342/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson 2021. május 3-án 18 óra 45 perctől 
sugárzott „Tények Plusz” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) 
bekezdés e) pont 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 555/2021. (VI. 8.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 3-án 18 óra 
45 perctől sugárzott „Tények Plusz” című műsorszámot kifogásoló 
bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) pont 
vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást 

indít a TV2 Zrt. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés c) 

pont vélelmezett megsértése tárgyában a TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. 

május 3-án 18 óra 45 perctől sugárzott „Tények Plusz” című műsorszám közzététele miatt.  

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

elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

20. 343/2021. A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. január 30-án 
11:22:58 órakor kezdődött „Az építkezők” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében 
foglalt rendelkezés érvényesülésének vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 556/2021. (VI. 8.) számú döntése: a TV2 Zrt. által 
üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. 
január 30-án 11:22:58 órakor kezdődött „Az építkezők” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében 
foglalt rendelkezés érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 

145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 
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21. 344/2021. A Szarvasi Általános Informatikai Kft. 
médiaszolgáltató által üzemeltetett Szarvasi Televízió 
állandó megnevezésű lineáris és Szarvasi Videotár 
megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatásokon 2020. 
november 18-án közzétett „Szóbanforgó” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) 
bekezdéseiben foglalt rendelkezések érvényesülésének 
vizsgálata] 

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

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

hozta: 

A Médiatanács 557/2021. (VI. 8.) számú döntése: a Szarvasi 
Általános Informatikai Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett 
Szarvasi Televízió állandó megnevezésű lineáris és Szarvasi 
Videotár elnevezésű lekérhető médiaszolgáltatásokon 2020. 
november 18-án közzétett „Szóbanforgó” című műsorszámot 
kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről 

hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

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

előterjesztést a Katolikus Rádió Zrt. lejáró médiaszolgáltatási jogosultságának részét képező Pécs 

101,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására való felkérésről. 

22. E-32/2021. A bíróságok által, a Médiatanács 
határozatai/végzései felülvizsgálata tárgyában hozott 
ítéletek/végzések 

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

23. E-33/2021. Az Mttv. 42. § szerinti lineáris 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. május hónapban 

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

24. E-34/2021. Az Mttv. 45. § szerinti lekérhető 
médiaszolgáltatási jogosultságokkal kapcsolatos hatósági 
eljárások 2021. május hónapban 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 18 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. június 

15. 11 óra. 

Budapest, 2021. június 10. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


