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Jegyzőkönyv, amely 2021. június 22-én 
(kedden) videókonferencia keretében 

megtartott Médiatanács ülésről készült 

A Médiatanács részéről jelen vannak 

 Dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke (1-26. pontoknál) 

 Budai László Médiatanács-tag (1-26. pontoknál) 

 Meszleny László Médiatanács-tag (1-26. pontoknál) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről jelen 
vannak 

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

 dr. Andrássy György főosztályvezető (2-16. pontoknál) 

 dr. Rudas-Horváth Krisztina főosztályvezető (17-24. pontoknál) 

 dr. Lipták Eszter főosztályvezető, a jegyzőkönyv vezetője (1-26. pontoknál) 

Napirendre vett előterjesztések, tájékoztatók 

Az ülést Dr. Karas Monika 9 óra 33 perckor megnyitotta, és megállapította annak 

határozatképességét. Dr. Hankiss Ágnes és Szadai Károly Médiatanács-tagok egyéb elfoglaltságuk 

miatt nem vettek részt az ülésen. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú igen 

szavazata mellett, 581/2021. (VI. 22.) számon az alábbi előterjesztéseket és tájékoztatókat vette 

napirendre: 

MTVA-64/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási Irodájának május havi pénzügyi jelentése 

385/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezete 

386/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 

használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 2021. június 7-én beérkezett pályázati 

ajánlat alaki vizsgálata 
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387/2021. A Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati felhívásra 2021. június 9-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

388/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

389/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

390/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

391/2021. A Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű 

használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása 

392/2021. 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 tartalmi vizsgálata 

393/2021. A Salgótarján 99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jellegű használatára 2021. április 1-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

eredményének megállapítása 

394/2021. 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 tartalmi vizsgálata 

395/2021. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 

jelleggel történő használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati 

eljárás eredményének megállapítása 

396/2021. A Dunakanyar Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz – Dunakanyar Rádió) rádiós médiaszolgáltatóval 

szemben a Médiatanács 405/2021. (V. 4.) számú végzésével indított hatósági eljárás lezárása 

397/2021. A 2021. évi nyári (június 1.-augusztus 31.) és az őszi (szeptember 1.-november 30.) 

időszakra vonatkozóan bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek 

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

nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 

375/2/2021. Hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 

médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének 

teljesítése II. 

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

audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségének teljesítése 
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376/2/2021. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 

audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási 

kötelezettségének teljesítése II. 

377/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. februári 

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

Tamási Rádió Kft. által üzemeltetett Tamási Rádió (Tamási 101,9 MHz) állandó megnevezésű, 

kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – előzmény: 192/2021. számú előterjesztés 

378/2021. A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett FIX állandó megnevezésű, 

körzeti vételkörzetű közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. március 15-21. között sugárzott 

műsorának hatósági ellenőrzése [a BJ/17342-6/2018. számú hatósági határozat r), t) és u) pontjában 

foglaltak megsértése] – előzmény: 212/2021. számú előterjesztés 

379/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi 

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

megsértése a Kapukom Kft. által üzemeltetett Rábaköz Rádió FM 94,5 (Kapuvár 94,5 MHz) állandó 

megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

380/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi 

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

Sárvári Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sárvár Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Sárvár 96,5 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 239/2021. számú 

előterjesztés 

381/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi 

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

Best Radio Kft. által üzemeltetett 102,4 - BEST FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szolnok 

102,4 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 240/2021. számú 

előterjesztés 

382/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi 

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

Zselici Forrás Kft. által üzemeltetett Rádió Most Kaposvár állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Kaposvár 91,2 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 241/2021. 

számú előterjesztés 

383/2021. Bejelentés az M-RTL Zrt. RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. 

május 9-én 19 órától 22 óráig terjedő időszakban közreadott reklámblokkok hangerejével 

kapcsolatban [Az Mttv. 33. § (4) bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 

384/2021. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű, országos 

vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 24-én sugárzott és a Pesti TV 

állandó megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatáson is elérhető „Politikai hobbista" című 

műsorszámot kifogásoló bejelentés [Mttv. 9. § (6) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés d) pont 

érvényesülésének vizsgálata] 

E-36/2021. A luxemburgi médiahatóságnak a CLT-UFA S.A. médiaszolgáltató RTL II állandó 

megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. november 14-étől 2021. február 27-éig sugárzott „ValóVilág 

powered by Big Brother 10” című műsorszámokkal kapcsolatos tájékoztató levele – előzmény: 

582/2020. és 95/2021. számú előterjesztés és E-24/2021. számú tájékoztató 
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E-37/2021. A cseh médiahatóságnak a ViacomCBS Networks lnternational Czech s.r.o. 

médiaszolgáltató Comedy Central (Hungary) állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. 

november 19-én 18 óra 32 perces kezdettel sugárzott „Family Guy” című és az AMC Networks Central 

Europe s.r.o. médiaszolgáltató Film Mania állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. 

november 16-án 13:15 órás kezdettel sugárzott „Az ígéret szép szó” című műsorszámokkal 

kapcsolatos tájékoztató levele – előzmények: E-48/2020. és E-65/2020. számú tájékoztató 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. MTVA-64/2021. Tájékoztató – Az MTVA Támogatási 
Irodájának május havi pénzügyi jelentése 

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

2. 385/2021. Gyöngyös telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló 
pályázati felhívás tervezete 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 582/2021. (VI. 22.) számú döntése: Gyöngyös 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
használatára irányuló pályázati felhívás tervezete 

A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a Gyöngyös telephelyű kisközösségi 

rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét, és azt 

honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.  

A médiaszolgáltatási  

lehetőség telephelye 

Várható sztereó  

vételkörzet 

Gyöngyös max. 1 km sugarú kör  

3. 386/2021. Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. április 
9-én közzétett pályázati felhívásra 2021. június 7-én 
beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 583/2021. (VI. 22.) számú döntése: Berettyóújfalu 
telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi 
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használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 2021. 
június 7-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

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

Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2021. április 9-én közzétett, Berettyóújfalu telephelyű 

kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára pályázati ajánlatot benyújtó Halics 

Attila Miklós pályázó pályázati nyilvántartásba vételét – az előterjesztés mellékletét képező végzésben 

foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) 

bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen. 

4. 387/2021. A Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 9-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 584/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Pápa 95,7 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jelleggel történő használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívásra 2021. június 9-én beérkezett pályázati ajánlat alaki 
vizsgálata 

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és 

hirdetményi úton 2021. április 30-án közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján – az 

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

Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Pápai Platán Nonprofit Kft. pályázót. 

5. 388/2021. A Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 23-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 585/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Mór 89,0 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása (a pályázati eljárás 
eredménye) 
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1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Mór 89,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban 

valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – az Mttv. 62. § (2) bekezdése és 

a Pályázati Felhívás 1.12.3.2. pontja alapján megállapítja, hogy az Mttv. 62. § (1) bekezdésének 

a) pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen.  

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

A Médiatanács 586/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Mór 89,0 MHz 
helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi 
jellegű használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása (felkérés pályázati 
felhívás tervezet kidolgozására) 

A Médiatanács felkéri a Hivatalt, hogy a 2021. április 23-án megindított pályázati eljárás lezárultát 

követően dolgozza ki a 210/2021. (III. 23.) számú döntésével elfogadott frekvenciatervű Mór 89,0 MHz 

helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára irányuló 

pályázati felhívás tervezetére vonatkozó előterjesztést. 

6. 389/2021. A Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 23-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 587/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Sopron 104,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása (a pályázati eljárás 
eredménye) 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Sopron 104,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban 

valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – az Mttv. 62. § (2) bekezdése és 

a Pályázati Felhívás 1.12.3.2. pontja alapján megállapítja, hogy az Mttv. 62. § (1) bekezdésének 

a) pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen.  

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

A Médiatanács 588/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Sopron 104,6 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. április 23-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása (felkérés pályázati 
felhívás tervezet kidolgozására) 
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A Médiatanács felkéri a Hivatalt, hogy a 2021. április 23-án megindított pályázati eljárás lezárultát 

követően dolgozza ki a 212/2021. (III. 23.) számú döntésével elfogadott frekvenciatervű Sopron 104,6 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára irányuló 

pályázati felhívás tervezetére vonatkozó előterjesztést. 

7. 390/2021. A Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 30-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 589/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Szekszárd 
102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása (a pályázati eljárás 
eredménye) 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban 

valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – az Mttv. 62. § (2) bekezdése és 

a Pályázati Felhívás 1.12.3.2. pontja alapján megállapítja, hogy az Mttv. 62. § (1) bekezdésének 

a) pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen.  

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

A Médiatanács 590/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Szekszárd 
102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása (felkérés pályázati 
felhívás tervezet kidolgozására) 

A Médiatanács felkéri a Hivatalt, hogy a 2021. április 30-án megindított pályázati eljárás lezárultát 

követően dolgozza ki a 234/2021. (III. 30.) számú döntésével elfogadott frekvenciatervű Szekszárd 

102,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 

irányuló pályázati felhívás tervezetére vonatkozó előterjesztést. 

8. 391/2021. A Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 30-án közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

döntéseket hozta: 
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A Médiatanács 591/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Komló 91,4 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása (a pályázati eljárás 
eredménye) 

1. A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Komló 91,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban 

valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alakilag érvénytelen volt – az Mttv. 62. § (2) bekezdése és 

a Pályázati Felhívás 1.12.3.2. pontja alapján megállapítja, hogy az Mttv. 62. § (1) bekezdésének 

a) pontja szerint a pályázati eljárás eredménytelen.  

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

A Médiatanács 592/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Komló 91,4 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jellegű használatára 2021. április 30-án közzétett pályázati 
felhívással megindított pályázati eljárás lezárása (felkérés pályázati 
felhívás tervezet kidolgozására) 

A Médiatanács felkéri a Hivatalt, hogy a 2021. április 30-án megindított pályázati eljárás lezárultát 

követően, dolgozza ki a 236/2021. (III. 30.) számú döntésével elfogadott frekvenciatervű Komló 91,4 

MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára irányuló 

pályázati felhívás tervezetére vonatkozó előterjesztést. 

9. 392/2021. 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 tartalmi 
vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 593/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Szekszárd 
104,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. április 1-jén 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. április 1-jén közzétett, a Szekszárd 104,5 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 Szekszárd 104,5 

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. 
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3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Szekszárd 104,5 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 Szekszárd 104,5 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség tekintetében a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.  

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

10. 393/2021. A Salgótarján 99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 
2021. április 1-én közzétett pályázati felhívással megindított 
pályázati eljárás eredményének megállapítása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 594/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Salgótarján 
99,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. április 1-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. április 1-én közzétett, a Salgótarján 99,3 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 Salgótarján 99,3 

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. Salgótarján 99,3 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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11. 394/2021. 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 tartalmi 
vizsgálata 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 595/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Szentes 104,3 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. április 9-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. április 9-én közzétett, a Szentes 104,3 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 Szentes 104,3 

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. Szentes 104,3 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 Szentes 104,3 MHz médiaszolgáltatási 

lehetőség tekintetében a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.  

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

12. 395/2021. A Keszthely 92,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós 
médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 
használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívással 
megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 596/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Keszthely 92,2 
MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
közösségi jelleggel történő használatára 2021. április 9-én közzétett 
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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. április 9-én közzétett, a Keszthely 92,2 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 Keszthely 92,2 

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. Keszthely 92,2 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. 396/2021. A Dunakanyar Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz – 
Dunakanyar Rádió) rádiós médiaszolgáltatóval szemben a 
Médiatanács 405/2021. (V. 4.) számú végzésével indított 
hatósági eljárás lezárása 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

hozta: 

A Médiatanács 597/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Dunakanyar 
Rádió Kft. (Vác 94,1 MHz – Dunakanyar Rádió) rádiós 
médiaszolgáltatóval szemben a Médiatanács 405/2021. (V. 4.) számú 
végzésével indított hatósági eljárás lezárása 

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező határozatban foglaltak szerint megállapítja, hogy a 

Médiaszolgáltató megszegte a Vác 94,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozó, 2016. 

június 2. napján kötött és többször módosított hatósági szerződésének megszakítás nélküli 

rádióműsor szolgáltatására vonatkozó 3.2. és 3.8. pontját, amely szerződésszegés miatt a hatósági 

szerződés 8.5. pontja és az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 100.000,- Ft összegű 

bírsággal sújtja.  

14. 397/2021. A 2021. évi nyári (június 1.-augusztus 31.) és az 
őszi (szeptember 1.-november 30.) időszakra vonatkozóan 
bejelentett műsorterv-módosítási kérelmek 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

döntést hozta: 
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A Médiatanács 1/2021. (VI. 22.) számú belső döntése: a 2021. évi 
nyári (június 1.-augusztus 31.) és az őszi (szeptember 1.-november 
30.) időszakra vonatkozóan bejelentett műsorterv-módosítási 
kérelmek 

A Médiatanács hozzájárul ahhoz, hogy azok a médiaszolgáltatók, amelyek a 2021. június 1. és 

november 30. közötti időszakra eső nyári karbantartási munkálatokra, illetve a nyári és az őszi ünnep- 

és emléknapokra tekintettel ideiglenes műsorterv-módosítási kérelmet nyújtanak be – amennyiben 

törvényi kötelezettségeiknek eleget tesznek, és a műsorterv-módosítást megfelelően bejelentik, 

továbbá, ha a kért módosítás nem haladja meg a 14 napot – eltérhetnek a hatósági szerződésben 

rögzített műsortervüktől. 

A Médiatanács megbízza a Hivatalt, hogy a médiaszolgáltatók nyári műsorterv-módosítási kérelmeit, 

illetve a nyári és az őszi ünnep- és emléknapokra tekintettel benyújtott kérelmeit megválaszolja, és az 

adatmódosítást a nyilvántartásban rögzítse. 

15. 375/2021. Hatósági szerződés alapján működő 
kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése 
375/2/2021. Hatósági szerződés alapján működő 
kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének teljesítése II. 

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

az előterjesztés napirendi javaslatra felvételét követően, az ülés kezdetéig a Rádió TOP Kft. 

(Kazincbarcika 88,8 MHz) médiaszolgáltató beszámolója is megérkezett a Hatósághoz. A Hivatal 

megállapította, hogy a jelzett beszámoló megfelelő, és az határidőben érkezett. Az előterjesztő kérte 

ezért a Médiatanácsot, hogy az előterjesztésben szereplő 15. számú döntési javaslat tekintetében a 

döntéshozatalt mellőzze. Dr. Karas Monika az előterjesztő álláspontjával egyetértett, és a 15. számú 

döntési javaslat mellőzésével, a fennmaradó összesen húsz döntési javaslatot tette fel szavazásra. 

Ezt követően a Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta 

az előterjesztésben foglalt javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozta: 

A Médiatanács 598/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Baja Hangja 
Kft. (Baja 89,8 MHz)] 

1. A Médiatanács a Baja Hangja Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 

167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Baja 89,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének 

ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 
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A Médiatanács 599/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Best Radio Kft. 
(Szolnok 102,4 MHz)] 

1. A Médiatanács a Best Radio Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 

167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Szolnok 102,4 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 600/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Megafon Rádió 
Kft. (Balassagyarmat 95,7 MHz)] 

A Médiatanács a Megafon Rádió Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 

167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Balassagyarmat 95,7 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének 

ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 601/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Radio Plus Kft. 
(Békéscsaba 104,0 MHz)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 

(1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Békéscsaba 104,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában. 

A Médiatanács 602/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Radio Plus Kft. 
(Gyöngyös 101,7 MHz)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 

(1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Gyöngyös 101,7 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában. 

A Médiatanács 603/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
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médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Radio Plus Kft. 
(Hajdúböszörmény 98,9 MHz)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 

(1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Hajdúböszörmény 98,9 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének 

ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 604/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Radio Plus Kft. 
(Kaposvár 99,9 MHz)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 

(1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Kaposvár 99,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában. 

A Médiatanács 605/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Radio Plus Kft. 
(Keszthely 99,4 MHz)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 

(1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Keszthely 99,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában. 

A Médiatanács 606/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Radio Plus Kft. 
(Kiskunfélegyháza 91,1 MHz)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 

(1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Kiskunfélegyháza 91,1 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének 

ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 607/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Radio Plus Kft. 
(Kiskunmajsa 88,2 MHz)] 
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A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 

(1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Kiskunmajsa 88,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában. 

A Médiatanács 608/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Radio Plus Kft. 
(Nyíregyháza 91,1 MHz)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 

(1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Nyíregyháza 91,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában. 

A Médiatanács 609/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Radio Plus Kft. 
(Szolnok 90,4 MHz)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 

(1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Szolnok 90,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában. 

A Médiatanács 610/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Radio Plus Kft. 
(Veszprém 90,6 MHz)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 

(1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Veszprém 90,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában. 

A Médiatanács 611/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Radio Plus Kft. 
(Zalaegerszeg 95,8 MHz)] 

A Médiatanács a Radio Plus Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § 

(1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Zalaegerszeg 95,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában. 



 

16 

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 

A Médiatanács 612/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Turul Média 
Kft. (Tatabánya 97,8 MHz)] 

1. A Médiatanács a Turul Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 

167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Tatabánya 97,8 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 613/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Vasi Friss 
Rádió Műsorszolgáltató Kft. (Szombathely 97,7 MHz)] 

A Médiatanács a Vasi Friss Rádió Műsorszolgáltató Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Szombathely 97,7 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 614/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Hegyalja Média 
Kft. (Tokaj 101,8 MHz)] 

A Médiatanács a Hegyalja Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 

167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Tokaj 101,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságára 

vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 

beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 615/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Magyar 
Katolikus Rádió Alapítvány (Kisújszállás 103,2 MHz)] 

A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Kisújszállás 103,2 MHz 

médiaszolgáltatási jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 

66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 616/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
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médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Magyar 
Katolikus Rádió Alapítvány (Miskolc 95,1 MHz)] 

A Médiatanács a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Miskolc 95,1 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése 

szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 617/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó 
beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában [Mátra Média 
Kulturális Egyesület (Gyöngyös 92,4 MHz)] 

A Médiatanács a Mátra Média Kulturális Egyesület médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltató Gyöngyös 92,4 MHz médiaszolgáltatási 

jogosultságára vonatkozó hatósági szerződésében rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése 

szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

16. 376/2021. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és 
körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése 
376/2/2021. Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és 
körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális 
médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése II. 

Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács a jelen lévő tagok egyhangú, 3/5 

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

döntéseket hozta: 

A Médiatanács 618/2021. (VI. 22.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács a Baja Hangja Kft. (Bajai Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 619/2021. (VI. 22.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
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audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 

A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 

beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 620/2021. (VI. 22.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 

A Médiatanács a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (BKTV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági 

eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 621/2021. (VI. 22.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 

A Médiatanács a Danubia Televízió Nonprofit Kft. (Danubia Televízió) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 

beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 622/2021. (VI. 22.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 

A Médiatanács az Ipoly Média Kft. (Ipoly Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 623/2021. (VI. 22.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást 

indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási 

kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 624/2021. (VI. 22.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 
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1. A Médiatanács Szabadi Attila egyéni vállalkozó (Régió Plusz Televízió) médiaszolgáltatóval 

szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) 

bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 625/2021. (VI. 22.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (Tótvázsony TV) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 

beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 

A Médiatanács 626/2021. (VI. 22.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 

A Médiatanács a Trió-Média-Dunántúl Kft. (TRIÓ-TV-DUNÁNTÚL) médiaszolgáltatóval szemben 

hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti 

beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése tárgyában. 

A Médiatanács 627/2021. (VI. 22.) számú döntése: az Mttv. 42. § 
szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában 

1. A Médiatanács a Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. (Kecel Városi Televízió) 

médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az 

Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában. 

2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 

napon belül tegyen eleget. 
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17. 377/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. februári adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Tamási Rádió Kft. által 
üzemeltetett Tamási Rádió (Tamási 101,9 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] – 
előzmény: 192/2021. számú előterjesztés 

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

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 628/2021. (VI. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. februári adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Tamási Rádió Kft. 
által üzemeltetett Tamási Rádió (Tamási 101,9 MHz) állandó 
megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Tamási Rádió Kft. az általa üzemeltetett Tamási Rádió (Tamási 

101,9 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. február 13-i 

adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 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. 

18. 378/2021. A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által 
üzemeltetett FIX állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű 
közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. március 15-21. 
között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [a 
BJ/17342-6/2018. számú hatósági határozat r), t) és u) 
pontjában foglaltak megsértése] – előzmény: 212/2021. 
számú előterjesztés 

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

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 629/2021. (VI. 22.) számú döntése: a PROGETTO 
MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett FIX állandó 
megnevezésű, körzeti vételkörzetű közösségi jellegű 
médiaszolgáltatás 2021. március 15-21. között sugárzott műsorának 
hatósági ellenőrzése [a BJ/17342 6/2018. számú hatósági határozat 
r), t) és u) pontjában foglaltak megsértése] 
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A Médiatanács megállapítja, hogy a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató az általa üzemeltetett 

FIX állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. március 15-

21. között sugárzott műsora során megsértette a BJ/17342-6/2018. számú hatósági határozat r), t) és 

u) pontjában foglaltakat, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 40.000 Ft bírsággal 

sújtja. 

19. 379/2021. Hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi adásainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a Kapukom Kft. 
által üzemeltetett Rábaköz Rádió FM 94,5 (Kapuvár 94,5 
MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

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

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 630/2021. (VI. 22.) számú döntése: hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a 
Kapukom Kft. által üzemeltetett Rábaköz Rádió FM 94,5 (Kapuvár 
94,5 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű 
médiaszolgáltatáson] 

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Kapukom Kft. médiaszolgáltatóval szemben a 

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

(12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett Rábaköz Rádió FM 94,5 (Kapuvár 

94,5 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 20-i 

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

üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát. 

20. 380/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Sárvári Média Nonprofit 
Kft. által üzemeltetett Sárvár Rádió állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Sárvár 96,5 MHz) kereskedelmi jellegű 
rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 239/2021. számú 
előterjesztés 

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

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 
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A Médiatanács 631/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. márciusi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Sárvári Média 
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sárvár Rádió állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Sárvár 96,5 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Sárvári Média Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) 

az általa üzemeltetett Sárvár Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Sárvár 96,5 MHz) 

kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. március 14. napján sugárzott műsorában 

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

(a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében 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. 381/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Best Radio Kft. által 
üzemeltetett 102,4 - BEST FM állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Szolnok 102,4 MHz) kereskedelmi jellegű 
rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 240/2021. számú 
előterjesztés 

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

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 632/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. márciusi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Best Radio Kft. által 
üzemeltetett 102,4 – BEST FM állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Szolnok 102,4 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

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

üzemeltetett 102,4 – BEST FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szolnok 102,4 MHz) 

kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. március 9. napján sugárzott műsorában 

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

(a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében 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. 
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22. 382/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 
vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. márciusi műsorainak 
hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében 
foglalt rendelkezés megsértése a Zselici Forrás Kft. által 
üzemeltetett Rádió Most Kaposvár állandó megnevezésű 
helyi vételkörzetű (Kaposvár 91,2 MHz) kereskedelmi jellegű 
rádiós médiaszolgáltatásban] – előzmény: 241/2021. számú 
előterjesztés 

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

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 633/2021. (VI. 22.) számú döntése: a hatósági 
szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 
2021. márciusi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Zselici Forrás Kft. 
által üzemeltetett Rádió Most Kaposvár állandó megnevezésű helyi 
vételkörzetű (Kaposvár 91,2 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 
médiaszolgáltatásban] 

A Médiatanács megállapítja, hogy a Zselici Forrás Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa 

üzemeltetett Rádió Most Kaposvár állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Kaposvár 91,2 MHz) 

kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. március 22. napján sugárzott műsorában 

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

(a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében 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. 

23. 383/2021. Bejelentés az M-RTL Zrt. RTL Klub állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. május 9-én 19 
órától 22 óráig terjedő időszakban közreadott reklámblokkok 
hangerejével kapcsolatban [Az Mttv. 33. § (4) bekezdés 
érvényesülésének vizsgálata] 

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

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 634/2021. (VI. 22.) számú döntése: bejelentés az M-
RTL Zrt. RTL Klub állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. 
május 9-én 19 órától 22 óráig terjedő időszakban közreadott 
reklámblokkok hangerejével kapcsolatban [Az Mttv. 33. § (4) 
bekezdés érvényesülésének vizsgálata] 
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A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) 

bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt. 

24. 384/2021. A Progress Média Hungary Kft. által üzemeltetett 
Pesti TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, 
kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. május 24-én 
sugárzott és a Pesti TV állandó megnevezésű lekérhető 
médiaszolgáltatáson is elérhető „Politikai hobbista" című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [Mttv. 9. § (6) bekezdés 
és a 10. § (1) bekezdés d) pont érvényesülésének vizsgálata] 

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

3/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést 

hozta: 

A Médiatanács 635/2021. (VI. 22.) számú döntése: a Progress Média 
Hungary Kft. által üzemeltetett Pesti TV állandó megnevezésű, 
országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 
2021. május 24-én sugárzott és a Pesti TV állandó megnevezésű 
lekérhető médiaszolgáltatáson is elérhető „Politikai hobbista” című 
műsorszámot kifogásoló bejelentés [Mttv. 9. § (6) bekezdés és a 
10. § (1) bekezdés d) pont érvényesülésének vizsgálata] 

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben; döntéséről 

az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően levélben tájékoztatja a Bejelentőt.  

25. E-36/2021. A luxemburgi médiahatóságnak a CLT-UFA 
S.A. médiaszolgáltató RTL II állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2020. november 14-étől 2021. február 
27-éig sugárzott „ValóVilág powered by Big Brother 10” című 
műsorszámokkal kapcsolatos tájékoztató levele – előzmény: 
582/2020. és 95/2021. számú előterjesztés és E-24/2021. 
számú tájékoztató 

Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, melyet a Médiatanács tudomásul vett. 
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26. E-37/2021. A cseh médiahatóságnak a ViacomCBS 
Networks lnternational Czech s.r.o. médiaszolgáltató 
Comedy Central (Hungary) állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2020. november 19-én 18 óra 32 
perces kezdettel sugárzott „Family Guy” című és az AMC 
Networks Central Europe s.r.o. médiaszolgáltató Film Mania 
állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. november 
16-án 13:15 órás kezdettel sugárzott „Az ígéret szép szó” 
című műsorszámokkal kapcsolatos tájékoztató levele – 
előzmények: E-48/2020. és E-65/2020. számú tájékoztató 

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

Dr. Karas Monika az ülést 10 óra 21 perckor berekesztette. A következő ülés időpontja: 2021. június 

29. 11 óra. 

Budapest, 2021. június 25. 

A jegyzőkönyvet készítette: 

dr. Lipták Eszter s. k. 

Dr. Karas Monika s. k. 

elnök 
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