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Jegyzőkönyv, amely 2021. június 15-én 
(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) 

 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. pontnál) 

 dr. Andrássy György főosztályvezető (2-14. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (15-23. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-24. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 11 óra 13 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, 558/2021. 

(VI. 15.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette napirendre: 

MTVA-62/2021. Tájékoztató – Tájékoztatás a Médiatanács 482/2021. (V. 25.) számú döntésének 

végrehajtásáról 

363/2021. Felkérés Pécs 101,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 

kidolgozására 

364/2021. A Veszprém 94,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 
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374/2021. A Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

365/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 

történő használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati felhívásra 2021. május 25-én beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

366/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati felhívásra 2021. május 26-án beérkezett 

pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

367/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. május 31-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

368/2021. A Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. június 2-án beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 

369/2021. A Szolnok 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. március 19-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás eredményének megállapítása 

370/2021. A Veszprém 98,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. március 19-én közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás eredményének megállapítása 

371/2021. A Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás eredményének megállapítása 

372/2021. Az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás eredményének megállapítása 

375/2021. Hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást 

nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

376/2021. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 

audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségének teljesítése 

355/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a Fák jú Tanár úr! 3. (Fack ju Göthe 3, 2017) című filmalkotás 

előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

356/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a „Venom” (2018) című műsorszám előzetes klasszifikációja iránt 

[az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

373/2021. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 11-én sugárzott „Portré - 

Kőszeginé Törköly Ágnes” és „Balatoni 5letek - csodahelyek Fonyódon” című műsorszámok hatósági 
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ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] – előzmény: 107/2021. számú 

előterjesztés 

357/2021. A GONG RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Gong FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 

(Kecskemét 96,5 MHz + Nagykörös 93,6 MHz + Gyömrő 97,2 MHz + Csongrád 87,6 MHz) 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. március 1-7. között sugárzott műsorának hatósági 

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

megsértése] – előzmény: 205/2021. számú előterjesztés 

358/2021. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye 

[(2021. január–február–március) Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. - M1] – előzmény: 272/2021. 

számú előterjesztés 

359/2021. A CITY TV Kft. által üzemeltetett City TV állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, 

közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. február 22-28. között sugárzott műsorának hatósági 

ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése] – előzmény: 191/2021. számú 

előterjesztés 

360/2021. Weinber Antal médiatartalom-szolgáltató által kiadott Kisdunainfo elnevezésű internetes 

sajtótermékben megjelent cikkek vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértése] – előzmény: 290/2021. számú előterjesztés 

361/2021. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett INFORÁDIÓ állandó megnevezésű körzeti 

vételkörzetű (Budapest 88,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 19-25. között 

sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § {12) 

bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

362/2021. A körzeti audiovizuális médiaszolgáltatások 2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése 

[az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése a TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett 

egyetem tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

E-35/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. május) 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-62/2021. Tájékoztató – Tájékoztatás a Médiatanács 
482/2021. (V. 25.) számú döntésének végrehajtásáról 

Dr. Karácsony Kamilla ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 

2. 363/2021. Felkérés Pécs 101,2 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: 
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A Médiatanács 559/2021. (VI. 15.) számú döntése: felkérés a Pécs 
101,2 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének 
kidolgozására 

A Médiatanács az Mttv. 49. § (1) bekezdése alapján felkéri a Hivatalt a Pécs 101,2 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 lehető legjobb minőséggel, a lehető legnagyobb egybefüggő vételkörzettel való 

kialakítása; 

– a frekvenciatervezés ütemezése: 2 hónap. 

3. 364/2021. A Veszprém 94,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 560/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Veszprém 94,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Veszprém 94,6 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 

Veszprém 94,6 251 140 61.000 5 - 11 H D 

110°-240°/2 dB 

250°-340°/0,1-5,6 dB 

0°-100°/0,7-5 dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

17°54’41”;  

47°05’35” 

A Médiatanács 561/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Veszprém 94,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és a pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém 94,6 MHz helyi 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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4. 374/2021. A Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve és pályázati 
felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 4/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 562/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Budapest 96,4 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács elfogadja a Budapest 96,4 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség Hivatal által kidolgozott frekvenciatervét, az alábbiak szerint: 

Telephely 
Fv  

(MHz) 

ERP 

max 

(kW) 

Heff 

max 

(m) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó - 

(fő) 

Becsült elvi  

ellátottság - 

sztereó - 

(km) 

P A 
Korlátozás 

…°-…°/dB 

Telepítési  

feltételek 

Budapest 96,4 2,51 128 1.243.000 4 - 15 V D 
100º-120º/5-10 dB 

130º-200º/16 dB 

A nemzetközileg  

koordinált  

adótelephely:  

19°02’38”; 47°29’17” 

A Médiatanács 563/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Budapest 96,4 
MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
frekvenciaterve és pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Budapest 96,4 MHz körzeti 

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

valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 

5. 365/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. május 25-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 564/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Mór 89,0 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jelleggel történő használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati 
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felhívásra 2021. május 25-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja szerint, a 

Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2021. április 23-án közzétett, Mór 89,0 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára pályázati 

ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét – az előterjesztés 

mellékletét képező végzésben foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati 

ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. d) pontja alapján 

alakilag érvénytelen. 

6. 366/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 23-án közzétett pályázati felhívásra 2021. május 
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 565/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Sopron 104,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. május 26-án beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja szerint, a 

Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2021. április 23-án közzétett, Sopron 104,6 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára pályázati ajánlatot 

benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét – az előterjesztés mellékletét 

képező végzésben foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata 

az Mttv. 57. § (2) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. d) pontja alapján alakilag 

érvénytelen. 

7. 367/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. május 31-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 566/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Szekszárd 
102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. április 30-án közzétett 
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pályázati felhívásra 2021. május 31-én beérkezett pályázati ajánlat 
alaki vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja szerint, a 

Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2021. április 30-án közzétett, Szekszárd 102,5 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára pályázati 

ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét – az előterjesztés 

mellékletét képező végzésben foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati 

ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. d) pontja alapján 

alakilag érvénytelen. 

8. 368/2021. A Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. június 
2-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 567/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Komló 91,4 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 2-án beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata (Katolikus Rádió Zrt.) 

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja szerint, a 

Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2021. április 30-án közzétett, Komló 91,4 MHz helyi 

vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára pályázati ajánlatot 

benyújtó Katolikus Rádió Zrt. pályázó pályázati nyilvántartásba vételét – az előterjesztés mellékletét 

képező végzésben foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata 

az Mttv. 57. § (2) bekezdés d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. d) pontja alapján alakilag 

érvénytelen. 

9. 369/2021. A Szolnok 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. március 19-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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 568/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Szolnok 97,1 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. március 19-én 
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közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és 

hirdetményi úton 2021. március 19-én közzétett, a Szolnok 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Szolnok 97,1 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 

eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Szolnok 97,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri 

el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

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

10. 370/2021. A Veszprém 98,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. március 19-én közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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 569/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Veszprém 98,3 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. március 19-én 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és 

hirdetményi úton 2021. március 19-én közzétett, a Veszprém 98,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Veszprém 98,3 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 

eljárás nyertese a Pályázati Felhívás 1.12.3.4. pontja alapján a Karc FM Média Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Veszprém 98,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri 

el. 
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4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

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

11. 371/2021. A Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű 
rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel 
történő használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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 570/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Békéscsaba 
91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. március 26-án 
közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 
eredményének megállapítása 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és 

hirdetményi úton 2021. március 26-án közzétett, a Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Békéscsaba 91,8 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati 

eljárás nyertese a Karc FM Média Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Békéscsaba 91,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri 

el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi. 
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12. 372/2021. Az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. március 26-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

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 571/2021. (VI. 15.) számú döntése: az Eger 99,1 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jelleggel történő használatára 2021. március 26-án közzétett 
pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének 
megállapítása 

1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és 

hirdetményi úton 2021. március 26-án közzétett, az Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás 

eredményes. 

2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy az Eger 99,1 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás 

nyertese a Karc FM Média Kft. pályázó. 

3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Eger 99,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását 

az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el. 

4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. 

pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló 

eljárást.  

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

13. 375/2021. Hatósági szerződés alapján működő 
kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melynek során tájékoztatta a Médiatanácsot arról, 

hogy az előterjesztés napirendi javaslatra felvételét követően, az ülés kezdetéig több médiaszolgáltató 

beszámolója megérkezett a Hatósághoz. A beszámolók határidőben történő megérkezését, illetve 

azok megfelelőségét azonban a Hatóság az ülés időpontjáig megvizsgálni nem tudta, ugyanakkor 

alappal feltételezhető, hogy néhány médiaszolgáltató esetében, a – beszámolási kötelezettség 

ellenőrzése tárgyában indítandó – hatósági eljárás okafogyottá válhat. Az előterjesztő kérte ezért a 

Médiatanácsot a napirendi pont elnapolására. Dr. Karas Monika az előterjesztő álláspontjával 

egyetértett, és javaslatot tett a napirendi pont elnapolására. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett megszavazta az előterjesztés napolását. 
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14. 376/2021. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és 
körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melynek során tájékoztatta a Médiatanácsot arról, 

hogy az előterjesztés napirendi javaslatra felvételét követően, az ülés kezdetéig több médiaszolgáltató 

beszámolója megérkezett a Hatósághoz. A beszámolók határidőben történő megérkezését, illetve 

azok megfelelőségét azonban a Hatóság az ülés időpontjáig megvizsgálni nem tudta, ugyanakkor 

alappal feltételezhető, hogy néhány médiaszolgáltató esetében, a – beszámolási kötelezettség 

ellenőrzése tárgyában indítandó – hatósági eljárás okafogyottá válhat. Az előterjesztő kérte ezért a 

Médiatanácsot a napirendi pont elnapolására. Dr. Karas Monika az előterjesztő álláspontjával 

egyetértett, és javaslatot tett a napirendi pont elnapolására. Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő 

tagok egyhangú, 4/5 arányú igen szavazata mellett megszavazta az előterjesztés napolását. 

15. 355/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a Fák jú Tanár úr! 3. 
(Fack ju Göthe 3, 2017) című filmalkotás előzetes 
klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 572/2021. (VI. 15.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme a Fák jú Tanár úr! 3. (Fack ju Göthe 3, 2017) című 
filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 

kérelmére megállapítja, hogy a Fák jú Tanár úr! 3. (Fack ju Göthe 3, 2017) című filmalkotás az Mttv. 

9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó. 

16. 356/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a „Venom” (2018) című 
műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) 
bekezdése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 573/2021. (VI. 15.) számú döntése: az M-RTL Zrt. 
kérelme a „Venom” (2018) című műsorszám előzetes klasszifikációja 
iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése] 

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett 

kérelmére megállapítja, hogy a „Venom” (2018) című műsorszám az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti 

III. korhatári kategóriába sorolandó. 
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17. 373/2021. A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton 
Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 11-én 
sugárzott „Portré - Kőszeginé Törköly Ágnes” és „Balatoni 
5letek - csodahelyek Fonyódon” című műsorszámok hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] – 
előzmény: 107/2021. számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 574/2021. (VI. 15.) számú döntése: a Trial Média Kft. 
által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti 
vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 
11-én sugárzott „Portré - Kőszeginé Törköly Ágnes” és „Balatoni 
5letek - csodahelyek Fonyódon” című műsorszámok hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Trial Média Kft. médiaszolgáltató a Balaton Televízió állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 11-én 

sugárzott „Portré - Kőszeginé Törköly Ágnes” és „Balatoni 5letek - csodahelyek Fonyódon” című 

műsorszámok közzétételekor összesen két alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, 

ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján összesen 180 000 Ft bírsággal sújtja. 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Trial Média Kft. médiaszolgáltató a Balaton Televízió állandó 

megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. január 11-én 

sugárzott „Portré - Kőszeginé Törköly Ágnes” és „Balatoni 5letek - csodahelyek Fonyódon” című 

műsorszámok közzétételekor nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt 

rendelkezést. 

18. 357/2021. A GONG RÁDIÓ Kft. által üzemeltetett Gong FM 
állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Kecskemét 96,5 
MHz + Nagykörös 93,6 MHz + Gyömrő 97,2 MHz + 
Csongrád 87,6 MHz) kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 
2021. március 1-7. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
205/2021. számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 575/2021. (VI. 15.) számú döntése: a GONG RÁDIÓ 
Kft. által üzemeltetett Gong FM állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Kecskemét 96,5 MHz + Nagykőrös 93,6 MHz + Gyömrő 
97,2 MHz + Csongrád 87,6 MHz) kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatás 2021. március 1-7. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a GONG RÁDIÓ Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa 

üzemeltetett Gong FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Kecskemét 96,5 MHz + Nagykőrös 

93,6 MHz + Gyömrő 97,2 MHz + Csongrád 87,6 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2021. március 1-7. 

közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, 

amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 50.000,- Ft 

bírsággal sújtja. 

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Gong FM állandó 

megnevezésű körzeti vételkörzetű (Kecskemét 96,5 MHz + Nagykőrös 93,6 MHz + Gyömrő 97,2 MHz 

+ Csongrád 87,6 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. március 1-7. közötti 

működése során nem sértette meg az ismétlések éjszakai órák nélküli műsoridőhöz viszonyított napi 

arányára vonatkozó szerződéses kötelezettségét. 

19. 358/2021. A „reklám-hangerősség” [Mttv. 33. § (4) 
bekezdés] hatósági vizsgálatának eredménye [(2021. 
január–február–március) Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Zrt. - M1] – előzmény: 272/2021. számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 576/2021. (VI. 15.) számú döntése: a „reklám-
hangerősség” [Mttv. 33. § (4) bekezdés] hatósági vizsgálatának 
eredménye [(2021. január–február–március) Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. – M1] 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozat elfogadásával megállapítja, hogy a Duna 

Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. médiaszolgáltató az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 

2021. február 10-én a 05:56:56–05:59:38, valamint március 13-án a 05:51:38–05:54:56 és a 

13:53:36–13:57:04 közötti időszakokban sugárzott műsorrészek vonatkozásában összesen 3 (három) 

alkalommal megsértette az Mttv. 33. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót 

az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 180.000 Ft bírsággal sújtja. 
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20. 359/2021. A CITY TV Kft. által üzemeltetett City TV állandó 
megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2021. február 22-28. között sugárzott 
műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének megsértése] – előzmény: 191/2021. számú 
előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 577/2021. (VI. 15.) számú döntése: a CITY TV Kft. 
által üzemeltetett City TV állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, 
közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. február 22-28. között 
sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) 
bekezdésének megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a CITY TV Kft. médiaszolgáltató a City TV állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2021. február 27-én 13:30:07-13:51:50 óra között közzétett „ÉPI-TECH Magazin” 

című műsorszámmal egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) 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. 

21. 360/2021. Weinber Antal médiatartalom-szolgáltató által 
kiadott Kisdunainfo elnevezésű internetes sajtótermékben 
megjelent cikkek vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] – előzmény: 
290/2021. számú előterjesztés 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 578/2021. (VI. 15.) számú döntése: Weinber Antal 
médiatartalom-szolgáltató által kiadott Kisdunainfo elnevezésű 
internetes sajtótermékben megjelent cikkek vizsgálata [az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése] 

A Médiatanács megállapítja, hogy Weinber Antal médiatartalom-szolgáltató a Kisdunainfo elnevezésű 

internetes sajtótermékben 2021. január 10-én megjelent, „A nyelvtanulás örömei” című, valamint a 

2021. január 26-án megjelent, a „Tényleg olyan gazdag vagy, hogy nincs szükséged weblapra” című 

médiatartalmak közzététele során kettő alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért 

az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiatartalom-szolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat 

közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és 

tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. 
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A Médiatanács döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

22. 361/2021. Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett 
INFORÁDIÓ állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű 
(Budapest 88,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 
2021. április 19-25. között sugárzott műsorának hatósági 
ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § {12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 579/2021. (VI. 15.) számú döntése: az INFORÁDIÓ 
Kft. által üzemeltetett INFORÁDIÓ állandó megnevezésű körzeti 
vételkörzetű (Budapest 88,1 MHz) közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2021. április 19-25. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az INFORÁDIÓ Kft.-vel (a továbbiakban: 

Médiaszolgáltató) szemben a Médiaszolgáltató által üzemeltetett INFORÁDIÓ állandó megnevezésű 

körzeti vételkörzetű (Budapest 88,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 19-25. 

közötti működésére vonatkozóan a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 

évi CLXXXV. törvény 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, 

valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

23. 362/2021. A körzeti audiovizuális médiaszolgáltatások 
2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § 
(3) bekezdésének vélelmezett megsértése a TELIN Nonprofit 
Kft. által üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásban] 

Dr. Rudas-Horváth Krisztina 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 580/2021. (VI. 15.) számú döntése: a körzeti 
audiovizuális médiaszolgáltatások 2021. áprilisi adásainak hatósági 
ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett 
megsértése a TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyetem tv 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a TELIN Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval 

szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésének egy alkalommal az egyetem tv állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatásán 2021. április 8-án 19:59:19-től sugárzott „Spirit O’Clock” című műsorszámot 
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követően 20:31:08-kor közzétett, a No Milk Today támogatói üzenetében történt vélelmezett 

megsértése tárgyában.  

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

belül terjessze elő nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban. 

Az előterjesztések ismertetését követően a Médiatanács 2021-ben lejáró kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatban megbízta a Hivatalt, hogy készítsen előterjesztést 

Gyöngyös Belváros telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására 

irányuló pályázati felhívás tervezetéről. 

24. E-35/2021. A Médiatanács követelés állománya (2021. 
május) 

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

Dr. Karas Monika az ülést 12 óra 24 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. június 

22. 9 óra. 

Budapest, 2021. június 23. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 


